Reservationer angående EU-valplattformen
Reservation 1
Vi menar att det är fel att lyfta in argumentationen för det strategiska beslutet att inte driva
utträdesfrågan i EUP-valrörelsen i valplattformen. Detta då vi menar att det finns bättre ställen än
valplattformen där argumentationshjälp kring utträdesfrågan kan ges, till exempel i
utbildningsmaterial liknande valskolan.
Med logiken att detta skulle leda till att vi slipper debatten om utträdesfrågan skulle vi i så fall också
behövt skriva in att vi pausar arbetet med kapitalismens avskaffande i valplattformen inför
riksdagsvalet. Vi delar den strategiska bedömningen att utträdesfrågan inte skall drivas i EUPvalrörelsen eftersom det finns flera helt rimliga skäl till att inte göra detta. Det är dock viktigt att det är
tydligt att det är medlemmarna som genom demokratisk debatt på kongressen ytterst bestämmer
partiets politik även om de strategiska vägvalen i hur vi arbetar för att genomföra den görs dagligen.
Vi reserverar oss till förmån för Carolina Gustafssons yrkande: att hela stycket rad 26-32 ersätts av:
"Vänsterpartiets grundläggande kritik av EU kvarstår. Sedan Sverige blev medlem i EU har
Vänsterpartiet arbetat för att förändra EU till ett fungerande europeiskt samarbete. Det kommer vi att
fortsätta göra tillsammans med våra vänner i europeisk vänster där vi driver ett arbete för att få fram
alternativ. Fascismen och klimathotet behöver mötas av en stark europeisk vänster som Vänsterpartiet
är en del av."
Carolina Gustafsson, Johanna Eliasson, Madeleine Nyvall
Reservation 2
Vi reserverar oss mot partistyrelsens beslut att stryka ett avsnitt som tydliggör vår kritik mot EU:s
federalism och vårt krav på att det ska bli enklare att gå ur EU och EMU. Vi argumenterade och
röstade för att behålla ett stycke, som låg som stycke 3 under rubriken ”Ett demokratiskt Europa – inte
styrt av lobbyister”, med följande lydelse: ”Vänsterpartiet motverkar EU:s utveckling i federal,
överstatlig riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till folket. Det borde också vara enklarare att
lämna EU och EMU om man som medlemsland vill det. När EU väl har makt på ett område kämpar vi
för att göra det bättre.”
Pål Brunnström, Susanne Björkenheim, Carolina Gustafsson, Madeleine Nyvall

