Reservationer på partistyrelsens förslag till strategidokument

Reservation 1
Vi reserverar mig mot partistyrelsens skrivning om att Vänsterpartiet ska utveckla strategier för att
organisera ungdomar, på platser där Ung Vänster inte finns. Vi menar att det är mycket bättre att fullt
ut prioritera Ung Vänsters organisering och använda resurserna för att gynna detta istället.
Pål Brunnström, Linn Wegemo, Madeleine Nyvall

Reservation 2
En framtidsstrategi bör utgå från en grundlig nulägesanalys, en vision, tydliga strategiska delmål, samt
taktiker för att uppfylla dessa. Politiska nyckelaktörer och samhällstendenser behöver analyseras,
liksom styrkor och svagheter, risker och möjligheter.
Ett Sverige som bestämt sig för jämlikhet
För att sätta dagordningen behöver vi garanterat mer än att prioritera politiska förslag som uttrycker
vår ideologiska grundberättelser och att förtroendevalda blir bättre på ideologiska samtal. Vi behöver,
likt den rasistiska rörelsen idag och arbetarrörelsen under förra seklet, bygga våra egna mediakanaler.
Dessbättre är det enklare än någonsin.
Därför bör vi lägga till punkten ”Bygga egna mediakanaler såsom nyhetswebb och webb-tv”.
Klass
Januariöverenskommelsen är en katastrof. I ett läge där SD i oktober 2019 ökat till 31 procent inom
LO och enligt Sifo är största parti där, krävs att V agerar. Vänsterpartiet fångar idag inte upp de
arbetarväljare som S blöder. 2002 röstade 69% av alla arbetare på S,V eller Mp, enligt Valu. 2018 var
siffran 44 procent. Mellan 2014 och 2018 ökade SD från 11 till 26 procent bland arbetare. Bara mellan
mars och oktober 2019 har S tappat över 10 procentenheter bland LO:s kvinnliga medlemmar, från 42
till 31 procent. Samtidigt har stödet för SD i samma grupp ökat till 21 procent, en uppgång med 7,5
procentenheter under samma period.
Vänsterpartiets strategi kan inte bara vara att som föreslås ”synliggöra fler förtroendevalda med
arbetaryrken” och ”bli bättre på att prata politik med utgångspunkt i människors vardag”. Det krävs en
strategisk inriktning på arbetarklassen.
Följande punkt bör därför läggas till i slutet av avsnittet ”Klass”: Vänsterpartiet ska ”prioritera
arbetarklassen som en strategisk målgrupp kommunikativt och organisatoriskt för att möjliggöra en
rödgrön majoritet i riksdagen.”
Jonas Karlsson

