Reservationer A-motioner
KAJ RAVING, DENIZ BUTROS
Reservation A7
Svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser behöver minskas. De stora utsläppen vi gör kommer främst
från transportsektorn, vårt sätt att bo och vår höga animaliekonsumtion. För att nå de radikala
klimatmål vi själva satt upp behöver vi effektiv politik för att komma till rätta med utsläppen. Skatter
och andra typer av ekonomiska styrmedel ger större effekt än exempelvis information.
Vänsterpartiet har en tydlig ekonomisk politik för att öka bostadsbyggandet, vi föreslår flygskatt
och vägslitageavgift och därför behöver vi också en ekonomisk politik som leder till en hållbar
livsmedelskonsumtion. Det här är såklart inte en fråga som vi kan överlämna åt enskilda individer att
lösa. Lika lite som någon annan fråga som är avgörande för vårt klimat. Det krävs ett kollektivt ansvar
och det finns styrmedel som skulle fungera.
I riksdagsmotionen Minskad köttkonsumtion Motion 2017/18:2338 står det ”Vänsterpartiet anser
att det finns stora samhällsvinster med att verka för en minskad köttkonsumtion men det krävs
politiska beslut för att understödja en mer växtbaserad kost och minskad köttkonsumtion.” I
valplattformen skriver vi att ”Vänsterpartiet vill använda skattesystemet för att få ned utsläpp och
skapa klimaträttvisa.” Detta bör vi såklart också leva upp till.
En progressiv klimatskatt på mat skulle göra det billigare att göra klimatsmarta val när man
handlar sin middagsmat och dyrare att köpa den mat som inte är hållbar för vårt klimat. Detta har
föreslagits av såväl Jordbruksverket och Naturvårdsverket, för att inte tala om en rad
miljöorganisationer som exempelvis Naturskyddsföreningen. En klimatskatt på livsmedel skulle kunna
göra skillnad på olika typer av animalier och göra skillnad på svenskt och importerade livsmedel – allt
beror på hur den utformas.
Vi anser därför att det enda rimliga är att Vänsterpartiet ställer sig bakom införandet av en
proportionerlig skatt på livsmedel. Kan vi också peka på att intäkterna från denna kan användas till att
t ex sänka priset på vegetabilier och/eller ekologisk mat skulle vi kunna se till att hållbar mat inte är en
klassfråga, utan något som alla har råd med.
Vi reserveras oss därför till förmån för motion A7.
JESSIKAS SPÅNGBERG
Reservation A74, första att-satsen
EU är i kris. EU orsakar kris. De skärpningar som kommit in i partiprogrammet kring ett svenskt
utträde behöver få fäste i vår politik. På EU-nivå driver vi EU-kritik, men för att kunna få fram en
folkomröstning om EU behöver vi tydligare ta debatten i Sverige. EU är ett storkapitalets projekt som
skapar klyftor, motsättningar och stänger ute människor. Det är svårt att införa reformer som för oss
närmare ett socialistiskt och feministiskt samhälle inom ramen för ett EU-medlemskap. Som motionen
skriver får vi inte låta kritiken föras av främlingsfientliga högerkrafter. Därför reserverar jag mig till
förmån för första att-satsen i A76.
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EMMA WALLRUP
Reservation C7
I motionen föreslås att partistyrelsen och programkommissionen får i uppdrag att till nästa kongress
göra en handlingsplan kring hur debatten i partiet kan ökas på både digital och analog nivå och
delaktighet och lättillgänglighet till debattkanalerna ska vara huvudtema i denna handlingsplan
Debatt behövs för ökad demokrati, men det är viktigt att debattredskapen gynnar en konstruktiv
debatt och bidrar till att stärka det demokratiska samtalet. Nyliberalismen har utgått från högerns
mantra om att det var ett demokratiöverskott på 80-talet på arbetsplatser och i samhället. Vi måste
återerövra det demokratiska rummet efter detta och fånga upp allas bidrag till samhällsbygget. Vi har
lämnat så många efter och alla får idag inte delta, utan en elit tror att de klarar sig själv medan
samhället håller på att falla samman för att alla inte får plats. I detta behöver vi gå före för att fånga in
allas erfarenheter i samhällsbygget igen.
En rik interndebatt ger ett friskt parti. En demokratiutveckling utifrån nya utforskade
demokratimetoder är också positivt. Vi behöver modernisera demokratiredskapen som utvecklades
under folkrörelsernas framväxt med nya metoder för debatt och delakttiget och fånga upp allas behovs
bättre i hela samhället för att bygga ett kvalitativt samhälle. Inte minst för att komma åt de luckor som
finns i vårt välfärdssystem. Vi skulle kunna utvidga denna plan till att även innefatta verktyg och
plattformar där vi kommunicerar med våra medborgare för att fånga in kalibreringsverktyg av
välfärden. Att ta fram en plan som medlemmarna är med och skapar kan vara en mycket bra för att
komma fram till en modell. Vänsterdagarna är också ett arrangemang med mycket politisk debatt som
är uppskattat som bidrar i denna riktning.
Därför reserverar jag mig till förmån för C7.
SUSANNE BJÖRKENHEIM
Reservation C17
Undertecknad kan i stort hålla med argumenten i motionssvaret. Vill med denna reservation markera
det orimliga att ett parti som kallar sig socialistiskt inte har en facklig sekreterare, därför reservation
till förmån för C17.

Reservationer E-motioner
PÅL BRUNNSTRÖM
Reservation E42, första att-satsen
Jag reserverar mig mot partistyrelsens beslut att föreslå avslag på motion E42, första attsatsen, som
innehåller ett bra förslag på att lyfta in vår antirasistiska praktik i inledningsstycket. Vänsterpartiet är
en viktig antirasistisk kraft och vi borde lyfta fram detta arbete som ett viktigt skäl för väljare att rösta
på oss.
SUSANNE BJÖRKENHEIM
Reservation E101
Undertecknad reserverar mig till förmån för motion E101 att införa en fjärde punkt i sammanhanget
enligt förslag i motion E101.
XAMUEL GONZALEZ
Reservation E125, första att-satsen
Jag reserverar mig mot partistyrelsens beslut om att avslå motionen och anser istället att första attsatsen ska bifallas. För ytterligare motivering hänvisar jag till min och Jessikas reservation för E129.
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XAMUEL GONZALEZ, JESSIKA SPÅNGBERG
Reservation E129
Pornografi är våld mot kvinnor. Pornografi är ett övergrepp mot de kvinnor som utnyttjas i industrin,
som ofta är kvinnor utan resurser. Den uppmuntrar till övergrepp på kvinnor och barn. Pornografin
används på skolor och arbetsplatser för att trakassera flickor och kvinnor. Vänsterpartiets partiprogram
är tydligt i vår hållning till pornografi och dess förutsättning prostitution. Som motionen E125
beskriver består dagens mainstreamporr av grovt sexualiserat våld och förnedring av kvinnor och är
tillgänglig två klick bort i varje mobil, surfplatta och dator – dygnet runt. Pornografin förflyttar
gränser. Det formar våra könsidentiteter, vår kroppsuppfattning och våra sexuella relationer.
Kvinnorörelsen som Unizon, ROKS och Kvinnofronten driver kampanj mot porren då de ser hur
den skadar möjligheterna att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Vi menar att pornografin bör nämnas i valplattformen då det är ett aktuellt ämne som drivs av
kvinnorörelsen och då vi inte kan bekämpa sexuella övergrepp och sexuella trakasserier utan att
adressera pornografin.
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag till skrivning. Vi föreslår:
att tillföra ett nytt stycke på rad 265 som lyder: ”Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp
förekommer i alla rum och på samhällets alla arenor. I grund och botten handlar det om makt och ett
maktbeteende som sedan tar sig uttryck på olika sätt av alla sorters män. När vi är i beroendeställning
blir utsattheten större, men genom politiska beslut har vi all möjlighet att skapa förändring. Trygga
anställningar, höjda löner och en sexualundervisning med feministiska perspektiv som har ett kritiskt
förhållningssätt till pornografi är några av de förändringar som krävs, tillsammans med ett brett arbete
mot porrens kvinnosyn och tillgänglighet.”
att motion E129 därmed anses besvarad.
JESSIKA SPÅNGBERG
Reservation E157
Brytningen av vanadin ur alunskiffer kan tyckas falla utanför temat för valplattformen där vi fokuserar
på klimat och inte miljö. Dock är frågan om att utvinna vanadin ur alunskiffer så akut och av den vikt
att vi behöver åtgärder nu, inte bara för de vattentäkter som drabbas utan ända ut till Bottenhavet. Att
stärka det kommunala vetot redan vid prospektering av uran och uran som biprodukt möjliggör för
våra kommunpolitiker att driva en framgångsrik miljöpolitik som har betydelse på både lokal och
nationell nivå.
Därför reserverar jag mig till förmån för E157.
DENIZ BUTROS
Reservation E160
Transportsektorns omställning innebär en av de största utmaningarna i den rödgröna omställningen.
Enligt Naturvårdsverket har utsläppen från personbilar har ökat sedan 2013 och för att klara av
Sveriges internationella klimatlöften måste vi ta modiga, politiska beslut.
Att säkerställa att nya bilar som säljs inte drivs av fossila bränslen är en sådan möjlighet. Flera nya
svenska elbilsmodeller planeras under 2018 och 2019 och kommer Tesla Model 3 till Sverige biltillverkarna visar med all tydlighet att omställningen från fossilt drivna bilar till elbilar och bilar
som drivs av förnybara bränslen är en realitet. Vänsterpartiet ska vara med och driva på för att den
omställningen ska ske så snabbt och effektivt som möjligt. Norge har redan beslutat om att stoppa
försäljningen av bilar som drivs av fossila bränslen till 2025. Sverige och Vänsterpartiet borde agera
som föregångsland och visa att vi kan göra det ännu snabbare. Att ändra att nyförsäljning av fossilbilar
ska upphöra 2022 istället för nuvarande skrivning om 2025 vore att visa att Vänsterpartiet tar
transportsektorns utsläpp på allvar och tydligt visar bilindustrin att det är dags att fasa ut produktionen
av fossilbilar.
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Därför reserverar jag mig till förmån för E160.
EMMA WALLRUP
Reservation E160
Jag vill lägga till mitt namn till Deniz Butros reservation med ett tillägg om att ”Vi kommer även
gynna stöd till folkbilar och se till att alternativ finns till låginkomsttagare i hela landet.”

KAJ RAVING, DENIZ BUTROS
Reservation E172
Svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser behöver minskas. De stora utsläppen vi gör kommer främst
från transportsektorn, vårt sätt att bo och vår höga animaliekonsumtion. För att nå de radikala
klimatmål vi själva satt upp behöver vi effektiv politik för att komma till rätta med utsläppen. Skatter
och andra typer av ekonomiska styrmedel ger större effekt än exempelvis information.
Vänsterpartiet har en tydlig ekonomisk politik för att öka bostadsbyggandet, vi föreslår flygskatt
och vägslitageavgift och därför behöver vi också en ekonomisk politik som leder till en hållbar
livsmedelskonsumtion. Det här är såklart inte en fråga som vi kan överlämna åt enskilda individer att
lösa. Lika lite som någon annan fråga som är avgörande för vårt klimat. Det krävs ett kollektivt ansvar
och det finns styrmedel som skulle fungera.
I valplattformen skriver vi att ”Vänsterpartiet vill använda skattesystemet för att få ned utsläpp och
skapa klimaträttvisa.” Detta bör vi såklart också leva upp till. En progressiv klimatskatt på mat skulle
göra det billigare att göra klimatsmarta val när man handlar sin middagsmat och dyrare att köpa den
mat som inte är hållbar för vårt klimat. Detta har föreslagits av såväl Jordbruksverket och
Naturvårdsverket, för att inte tala om en rad miljöorganisationer som exempelvis
Naturskyddsföreningen.
Vi reserverar oss därför till förmån för motion E172 att följande text ersätter meningarna ”Vi vill
att det […]” t.o.m. ”[…] kollektivtrafik och sjöfart” i sista stycket i avsnittet ”Klimatmålen måste gå
före kortsiktiga vinstintressen”: ”Vi vill att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga
alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga och välja miljövänlig mat framför den med hög
klimatbelastning. Därför är vi för att införa en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar, en
proportionerlig livsmedelsskatt och en flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska oavkortat gå till att
främja och utveckla en hållbar livsmedelsproduktion och investeringar för billigare och bättre
miljövänliga transporter för järnväg, kollektivtrafik och sjöfart.”
EMMA WALLRUP
Reservation E184
Jag vill bifalla motionen då det är viktigt att i valrörelsen betona att det krävs fler strategier än tidigare
för att nå klimatmålen. Det kommer nu nya rapporter om att naturen inte längre buffrar i samma grad
för klimatutsläppen utan bidrar till utsläpp genom fler skogsbränder och metanutsläpp från tundran.
Det är allvarligt att vi nu ser att naturen också är en koldioxidkälla och att buffringsförmågan har
minskat. Detta innebär att vi förutom att minska våra mänskliga utsläpp även måste arbeta mer för att
binda in utsläpp från atmosfären igen.
De svenska klimatmålen innefattar minusutsläpp senare under perioden. Det är viktigt att planera
för detta mer genomtänkt nu redan eftersom vi ser att naturen inte längre buffrar på samma sätt. Vi
behöver satsa på ny säker teknik som binder in kol, men även binda in kol genom att låta mer skog stå
kvar och plantera mer träd, bygga i trä samt studera tekniker som kan fånga upp både metan och
koldioxid bättre. Industrin har redan kommit så pass långt att ställa om och de flesta är redan med på
tåget nu så argumentet att det kan bli en smitväg för att fortsätta släppa ut håller inte längre. Dessutom
så är det förnyelsebara redan idag billigare än både olja och kol så incitamentet för industrin att ställa
om kommer bara bli starkare framöver. Samtidigt kommer det vara mycket svårt att hinna ställa om i
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tid när USA motverkar klimatarbetet och den höga konsumtionen vi ser idag. Vi måste nu arbeta
effektivt både med resurseffektivitet och minskning av utsläpp och kolsänkor av många olika slag.
JESSIKA SPÅNGBERG
Reservation E207
Valplattformen är bra, men jag tycker att det finns två mer övergripande brister; brist på feministiskt
perspektiv och att det inte framkommer att arbetstidsförkortning ska vara vår stora valfråga utifrån
beslut på tidigare kongress. E207 är kort och koncis och förstärker dessa delar till att visa hur central
arbetstidsförkortning är och att vi har ett feministiskt perspektiv på sex timmars arbetsdag.
Därför reserverar jag mig till förmån för E207.
SUSANNE BJÖRKENHEIM, EMMA WALLRUP
Reservation E213
Motion E213 lyfter frågan om att Vänsterpartiet ta fram ett massivt lånefinansierat
investeringsprogram för Sverige, för full sysselsättning.
Vi menar att höjda skatter för de rika, höjda progressiva kapitalskatter, ska användas till att bygga
ut välfärden och minska klyftorna. Vi ska inte låna till att driva välfärden, men en satsning på bostäder
och infrastruktur kräver mer lånefinanisering. Det kan ske med statlig upplåning (via riksgälden,
statsobligationerna, ap-fonderna osv.) utan att det påverkar överskottsmålet. Vi behöver se en stor
satsning för att bygga ut järnvägen i hela Sverige och bostäder till befolkningen i och med att
befolkningen växer.
Därför reserverar vi oss till förmån för E213.
PÅL BRUNNSTRÖM
Reservation E301
Jag reserverar mig mot partistyrelsens beslut att föreslå avslag på motion E301. Motionen lyfter en bra
skrivning för hur i kan bekämpa kriminalitet utan att stigmatisera förorterna eller dess invånare.
Motionen betonar också kampen mot andra typer av kriminalitet, som idag är större samhällsproblem
än de som nämns i partistyrelsens förslag till text.
PÅL BRUNNSTRÖM
Reservation E310
Jag reserverar mig mot partistyrelsens beslut att föreslå avslag på motion E310. Motionen föreslår ett
återförstatligande av Bilprovningen och Apoteket vilket vore viktiga reformer för att rulla tillbaka
årtionden av nyliberal utförsäljningspolitik och privatiseringsiver, samtidigt som det är
regionalpolitiskt viktigt.
MARJAN GARMROUDI, EMMA WALLRUP, EVALENA ÖMAN
Reservation E361
Vi reserverar oss till förmån till förslaget om ett tillägg text under Kulturavsnittet i valplattformen. Det
vill säga stycket med:
”Folkbildning och föreningslivet bär upp en väsentlig del av vårt kulturliv. Studieförbund och
folkhögskolor är de största arrangörerna av kultur i alla delar av landet och ger människor möjlighet
att själva utöva kultur. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder en miljö som gynnar alla människors
lika värde. De ger plats för människor med olika bakgrund, politisk och religiös tillhörighet. De är
demokratiskt uppbyggda och deltagarstyrda. Stödet till folkhögskolor och satsningar folkbildning är
grundpelare för ett demokratiskt och jämlikt Sverige.”
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