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Reservationer på programkommissionens remiss

Strategiska huvudlinjer
Undertecknade reserverar oss mot beslutet att stryka de strategiska huvudlinjerna från
partiprogrammet. De strategiska huvudlinjerna beslutades på den senaste programkongressen efter att
en tidigare kongress uppdragit åt programkommissionen att utarbeta förslag till strategiska
huvudlinjer. Det är en relativ nyskriven text och därmed aktuell.
Därför tog nuvarande Programkommission tidigt beslut om att revidera partiprogrammet förutom de
strategiska huvudlinjerna. Programkommissionens ledamöter har sedan arbetat utifrån detta beslut.
Vid Programkommissionens sista mötet före remissutskick av programmet beslutades att stryka de
Strategiska huvudlinjerna, trots tidigare beslut. Därmed har viktig text försvunnit från
partiprogrammet som Programkommissionen inte har kunnat behandla inom sitt arbete.
Christina Snell Lumio, Lisa Ahlqvist, Anders Neergaard

Reservation ang. frågan om vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt
och antirasistiskt parti på ekologisk grund?
Undertecknade reserverar sig till förmån för yrkandet att ändra på rad 16 till följande:
”Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund.”

Christina Snell Lumio, Anders Neergaard

Kapitalismens framsteg
Undertecknade reserverar sig mot texten under Socialismen idag och imorgon:
”Socialismen riktas inte mot de framsteg som kapitalismen har medfört. Men framstegen är för
orättvist fördelade och sker på bekostnad av människans framtida levnadsbetingelser både globalt och
nationellt. Vår politik handlar om att fortsätta utveckla de bra delarna av hur samhället byggts upp, och
om att lämna omoderna och orimliga delar till historieböckerna.

Det behövs bara några generationers tillbakablick för att konstatera att det är möjligt att med politisk
kamp bygga Sverige mer jämlikt och ge fler ett rikare och friare liv. Genom att människor såg
orimligheten i sin vardag, formade idéer om alternativ och organiserade rörelser för att förverkliga
dem så kunde strukturella förändringar ge breda grupper möjlighet att leva med större individuell
frihet och kollektivt ansvar. På samma sätt ser vi att internationell solidaritet kan ge utveckling och
lyfta folk ur förtryck och fattigdom.”

I texten står det att framstegen i samhället är tack vare kapitalismen. De framsteg som vi har sett under

mycket lång tid är tack vare människors hårda arbete, människors kunskap, kreativitet och visioner.
Och detta trots kapitalismen. Att på detta sätt hylla kapitalismen för samhällsutvecklingen rimmar illa
för ett socialistiskt vänsterparti. Det är kapitalismen som har hindrat en utveckling mot mer
förnyelsebar teknik, utfasning av fossilberoendet, forskning och medicinutveckling m.m. eftersom
kapitalismen bara ser utveckling där den kan tjäna pengar på kort sikt. Det är kapitalismen som skapar
en otrygg värld med krig, hot om våld, som spelar med människors liv och den jord vi lever på.
Kapitalismen har aldrig och kommer aldrig att se människan som den viktigaste utvecklingsfaktorn.
Den kommer aldrig att värdera människan till dess rätta värde. Nuvarande programtext är alltför
defensivt. Vänsterpartiet behöver vara och bli mer visionära med en optimistisk framtidssyn. En
annan värld är möjlig. Därför reserverar vi oss mot den nuvarande skrivningen till förmån för eget

textförslag, att läggas in under rubriken: Ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund:
”Socialismen kan inte vara något annat än demokratins och frihetens förverkligande. Socialismen kan
inte planeras och dikteras av partier och politiska ledare. Endast den socialism som bärs upp av
folkflertalets aktiva stöd och som förmår anpassa sig till ständigt nya förhållanden har förutsättningar
att överleva.
Den avgörande makten i alla samhällssystem ligger hos dem som äger och kontrollerar
produktionsmedlen – i det kapitalistiska systemet, en liten minoritet av stora kapitalägare. Människors
arbetskraft och skapandeförmåga reduceras till varor. Vare sig politisk demokrati, utbyggd offentlig

sektor eller fackliga rättigheter har kunnat upphäva det faktum att kapitalismen per definition är
odemokratisk. Det kapitalistiska systemet är inte bara oförmöget att lösa mänsklighetens problem; det
är själv orsaken till många av dem. Kapitalismens grund är fåtalets ägande av och makt över
produktionsmedlen, vilka styrs i eget vinstintresse. Kapitalismen förskjuter ständigt de politiska
ramarna samtidigt som dess näring, det ojämlika samhället, hotar människans framtida
levnadsbetingelser. Vi ser hur regeringar alltför ofta har utfört politiska beställningsverk åt kapitalet.
En politik som varken vill eller kan fördela samhällets resurser rättvist.

Kapitalets makt måste brytas för att demokratin ska kunna fördjupas och breddas. Ur
medborgarperspektivet är det samhälleliga ägandet avgörande. Samtidigt ser vi med några
generationers tillbakablick att det är möjligt att med hjälp av en socialistisk kompass skapa jämlikare
samhällen och ge fler människor ett rikare och friare liv. Genom att se orimligheten i vardagen, forma
idéer om alternativ och organisera rörelser för att förverkliga dem kan vi skapa viktiga strukturella
förändringar som gör skillnad för fler människor. På samma sätt kan internationell solidaritet också ge
utveckling och lyfta folk ur förtryck och fattigdom.”

Christina Snell Lumio, Lisa Ahlqvist, Anders Neergaard

Reservation ang civil olydnad
I ett demokratiskt samhälle är möjlighet till civil olydnad mycket viktigt. Civil olydnad kan bidra till
att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin. Flera av de största samhällsförändringarna har kommit
ur civil olydnad. Den svenska arbetarrörelsen använde i sin ungdom civil olydnad genom att gå ut i
strejk trots att det då var olagligt. Att inte ha med en text om civil olydnad i partiprogrammet vore en
stor miss.

Undertecknad vill reservera sig mot beslutet att inte ta med nedanstående text i partiprogrammet:
Civil olydnad är en yttersta möjlighet för människor som saknar makt att på andra sätt försvara folkligt
förankrade värden som mänskliga rättigheter och naturresurser. Civil olydnad grundar sig på principen
om icke-våld och öppenhet. Kampen för demokrati kan inte skiljas från kampen mot orättvisor och
ojämlikhet. Tron på politikens möjligheter måste återupprättas. Demokratin är mer än allmän rösträtt
och formella friheter – den måste göras till folkets makt över samhället.

Christina Snell Lumio, Lisa Ahlqvist, Anders Neergaard

Reservation, arbetsköpare istället för arbetsgivare
Vi reserverar oss mot beslutet att i förslaget till nytt partiprogram konsekvent ändra "arbetsköpare" till
"arbetsgivare". Vet inte vem som tvingar oss att ge bort orden och har aldrig hittat en arbetsmarknad
utan köpare och säljare.
Lisa Ahlqvist, Christina Snell Lumio

Reservation, EU
Jag reserverar mig mot skrivningen "I dag är det inte aktuellt att väcka frågan om en ny
folkomröstning" till förmån för "Vänsterpartiet verkar för att Sverige ska lämna EU." I nuvarande
mening nämns i och för sig inte EU, men oaktat syftning är ett icke-agerande inget som vare sig bör
eller behöver fastslås i partiprogrammet.
Lisa Ahlqvist

Reservation ang frågan om EU-utträde

Undertecknad reserverar sig mot texten:
”Det är idag inte aktuellt för oss att lyfta frågan om en ny folkomröstning om Sveriges medlemskap.”

Till förmån för eget textförslag:
”Vänsterpartiet vill tillsammans med andra progressiva rörelser bidra till att hitta former för nya
samarbeten mellan Europas stater. Dagens EU står i vägen för framväxten av sådana samarbeten och
därför anser Vänsterpartiet att unionen på sikt måste upplösas. Vänsterpartiet vill att Sverige lämnar
EU. Ett sådant krav kan aktualiseras om EU förändras ytterligare i en federal riktning, om beslutsrätt i

avgörande frågor fråntas Sverige, folkopinionen om medlemskap förändras eller om auktoritära och
antidemokratiska strömningar vinner starkt inflytande över unionen.”

Christina Snell Lumio, Anders Neergaard

Reservation, per calusam-beslut
Undertecknad reserverar sig mot beslutet att dagen innan utskick av remissförslaget på nytt
partiprogram via mejl besluta om förändringar i texten med följande motivering.
-

Att fatta per capsulam-beslut görs när beslutsorgan är eniga att använda detta. Vilket vi inte
var i detta fall. Vi är inte överens om att fatta beslut, eller hur beslutet ska fattas, har mycket
kort betänketid och utan diskussion i sak.

-

Att fatta snabba majoritetsbeslut (5 röster mot 3) baserat på mediala reaktioner utom och inom
partiet i ett helt annat ärende, vilket var grunden till detta, är inte en vettig strategi för att
utveckla partiprogram.

-

I det innevarande partiprogrammet nämns inte ”hedersrelaterade föreställningar”, det finns
istället i det feministiska programmet. De skilda former sexistiskt våld och förtryck som
kvinnor och flickor (men även pojkar och män) såväl som HBTQ-personer utsätts för är redan
fångat i nuvarande partiprogram såväl som remissförslaget.

Anders Neergaard

