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E1 Ulricehamn
Studier i hela partiet
Strategidokumentet, rad 2 8
Vi yrkar

att nuvarande text på rad 2 8 stryks fr o m: ”Många människor har fått sitt hopp om ett
bättre samhälle stukat av en ekonomisk politik som präglas av åtstramningar och passivitet inför samhällsproblemen: Det har gett ett utrymme för aggressiva högerkrafter att
kanalisera människors frustration till nya delvis konstruerade konfliktlinjer, till exempel
utifrån klassförakt, rasism eller motsättningar mellan stad och land. Socialdemokratiska
partier runt om i Europa har samtidigt sett sitt stöd falla i takt med att de tappat intresse
för att faktiskt förändra samhället i en riktning som gagnar den stora majoriteten av oss
invånare.”
att ny text skrivs på rad 2 8 enligt följande: ”Vänsterpartiet behöver spela en ny roll och
ta större utrymme i svensk politik. Det kapitalistiska ekonomiska systemet förorsakar en
rovdrift, på både människor och natur. För att ändra på det krävs en ny ekonomisk politik. Hela Partiet måste vara delaktigt i att driva en sådan politik. Det krävs mycket goda
kunskaper för att vi ska lyckas övertyga arbetarklassen och övriga om att vi kan skapa ett
socialistiskt samhälle som är överlägset det kapitalistiska rådande systemet. Partiet på
central nivå ska se till att det finns ett regelbundet studiearbete i partiet och vara ett stöd
i detta. Studier med inriktning på marxistisk vetenskap och teori samt arbetarrörelsens
historia och nuvarande läge i Sverige och internationellt.”

E2 Enskild
Regionala nivåns politiska betydelse

I förslaget till strategidokument nämns den nationella och den lokala/kommunala nivån på
ett flertal platser medan den regionala nivån utelämnas.
Den regionala nivån med regionfullmäktige, regionstyrelse, andra nämnder och styrelser,
samverkansorgan mm utgör en betydelsefull del av det parlamentariska Sverige.
Den regionala politiska nivå behöver få ett tydligare erkännande och de politiska frågorna
på den regionala nivån får inte tas över av den nationella nivån, så som sker inom hälsooch sjukvårdsdebatten. Den regionala nivån behöver därför synliggöras på ett flertal ställe
i dokumentet och också få den uppmärksamhet och den strategiska betydelse den har.
Även på den regionala nivån finns flertalet rörelser att bygga allianser med och att samverka med.
Strategiska politiska satsningar på den regionala nivån behöver också utformas och de
förslagen måste utformas i samarbete med regionala partiföreträdare så de bottnar i den
regionala nivåns faktiska problem och inte är utformade från den nationella nivån, som
utspel på mediala händelser.
De olika nivåernas aktiviteter och politiska ställningstaganden behöver samordnas. Det
behöver finnas gemensamma, inte nödvändigtvis centrala, resurser för att sprida material
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och samordna aktiviteter. Med den digitala utvecklingen, som vi i norr inom partidistriktet och regionfullmäktigegruppen drivit ganska långt, behövs inte fysisk samlokalisering
med t ex particentralen (en centralisering) för att åstadkomma samordning, sprida material
och kunna stödja samordningen. Det kan mycket väl genomföras från många olika platser
och i nätverk.
Jag yrkar
att rad 19 ändras från ”på både nationell och lokal nivå” till ”på nationell, regional och
lokal nivå.”.
att rad 194 ändras från ”Det arbete vi gör behöver hänga ihop tydligare på central och lokal
nivå.” till ”Det arbete vi gör behöver hänga ihop tydligare på central, regional och lokal
nivå.”
att rad 199 ändras från ”prioritera att bygga långsiktiga, stöttande och lyssnande relationer
med lokala progressiva” till ”prioritera att bygga långsiktiga, stöttande och lyssnande
relationer med lokala och regionala progressiva”.
att rad 196 ändras från ”ska bygga upp centrala resurser som kan hjälpa till…” till ”ska
bygga upp gemensamma resurser som kan hjälpa till…”
att rad 206 ändras från ”resurser centralt för att stödja detta arbete” till ”resurser gemensamt
för att stödja detta arbete”.
Glenn Berggård, Luleå

E3 Enskild
Angående strategidokumentet

Partistyrelsen vill i sitt förslag till strategidokument att vi ska prioritera arbetet för att minska klyftorna i Sverige.
Ökade klyftor ger en mängd olika negativa effekter för ett samhälle. Wilkinson och Pickett har i sina böcker givit fler exempel på det, t.ex. för hälsa, skolresultat. För oss i vänstern
är det enkelt att skriva under på det.
Men det är nog att börja i fel ände. Dagens välfärd har stora problem. Under flera år har
inte statsbidragen till kommuner och regioner inte ens räknats upp med ökningen av priser
och löner.
Tilltron till välfärdssystemen minskar. Personalen får ofta arbeta under stor stress. Operationer flyttas fram för att Sverige har lägst antal vårdplatser inom EU. Det kan krävas stora
arbetsinsatser för att ett barn i skolan ska få extra hjälp eller att ordna plats på vårdboende
för en förälder.
Sverigedemokraterna kan utnyttja allt detta för att få ökat stöd. Beskriver man en verk-
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lighet som folk känner igen så upplever många att dom bryr sig. Att deras förslag på lösningar är uppåt väggarna synas ju sällan av media.
Vänsterpartiet behöver prioritera så att sjukvård, skola och omsorg ges mer resurser. Det
betyder inte att vi tappar bort klyftorna i samhället. Satsningarna ska betalas med statsbidrag och finansieras med skatter, främst från dom rikaste i samhället. T.ex. kan skatten
höjas på kapitalinkomster. Vinster i välfärden är en läcka som vi också får möjlighet att
diskutera. EU/OECD rapporten –’State of Health’ för 2019 skriver att sjukvårdsutgifterna
i förhållande till BNP har ökat i Sverige. Något som blir svårt att förstå om man står i en
vårdkö eller fått närliggande BB nedlagt. Eftersom välfärden är viktig för många LO-medlemmar så skulle fler börja fundera på alternativ till SD om vi är tydliga med en satsning.
Det är också viktigt att man inte bara försvarar dagens system utan också tar en diskussion
om högre ersättningar till sjuka och arbetslösa. Dagens pensionssystem som missgynnar
kvinnor och lågavlönade måste också ändras.
För att få framgång i ett val måste man sätta dagordningen. Vi måste alltid försöka diskutera hur det ska göras. Hade t.ex. ett gemensamt handlingsprogram för klimatet lyft
frågan i EU-valet? Eftersom välfärdens brister redan nu diskuteras så har vi lättare att lyfta
det till den politiska diskussionens centrum. För att få en ändring i samhället krävs det
tryck underifrån. Idag finns det olika rörelser bland anställda inom vård, skola och omsorg.
Partiet kan ge dessa stöd för en förändring.
Med anledning av ovanstående yrkar jag
att förslaget till strategidokument, rad 29, ändras enligt följande: ”Vänsterpartiet behöver
prioritera arbetet för att vård, skola och omsorg ges ökade resurser. Det är viktigt att dessa
finansieras med skatter fram dom rikaste (kapitalinkomster mm). Vi får också en möjlighet
att diskutera vinster i välfärden och andra ”läckor”. En ideologisk förståelse av verkligheten… (fortsättning enligt PS- förslaget).
Jan Höglund, Uppsala

E4 Enskild
Klassanalys som underlag för politiska förslag

I den offentliga debatten diskuteras bl a om att Sverige slits isär.
För vänsterpartiet som har som utgångspunkt den marxistiska klassanalysen är inte det ett
begrepp som är användbart i vår argumentering i den politiska debatten.
Klasskillnaderna har under de senaste decennierna ökat i Sverige och det är klasskillnaderna som vi skall använda som begrepp i den politiska debatten och det offentliga samtalet.
Jag yrkar därför
att rad 47 ändras från ”bli bättre på att politisera människors missnöje och tydliggöra
skiljelinjerna i samhället” till ”bli bättre på att politisera människors missnöje och tydliggöra klasskillnaderna i samhället”.
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Glenn Berggård, Luleå

E5 Skåne
Prioritera politiska förslag som uttrycker vår ideologiska grundberättelse

Strategidokumentet har rätt i att det gäller att inte bara lägga förslag som vi tror vi kan
vinna, utan också sådana som understryker vårt ideologiska projekt. Detta kan dock göras
ännu tydligare. I dagsläget har vi inte möjlighet att få genom alla våra politiska förslag,
därför är det ännu viktigare att vi använder vår position för att understryka politiska
konflikter. Det kan bl a betyda att lägga skarpa, radikala eller till och med kontroversiella
förslag som kanske inte har möjlighet att få medhåll parlamentariskt, med målet att skapa
intresse för vår politik, förflytta diskussionen till vänster och sätta agendan.
Vi yrkar därför
att följande punkt läggs till efter rad 47: ”… lägga politiska förslag som understryker och
tydliggör politiska konfliktlinjer i samhället, med målet att sätta en vänsteragenda för den
politiska diskussionen.”

E6 Enskild
Klokt eller tydligt

I olika sammanhang argumenteras ibland om att det var klokt sagt eller den och den är
klok. I strategidokumentet bör den sortens odefinierade värdeomdömen inte användas
Jag yrkar därför
att rad 92 ändras från ”En klokt formulerad vänsterideologi har goda…” till ”En tydligt
formulerad vänsterideologi har goda…”
Glenn Berggård, Luleå

E7 Hammarby Skarpnäck
Öka arbetarrepresentationen

Vänsterpartiet har i mycket en bra politik för arbetarklassen (dit även de flesta lägre tjänstemän tillhör).
Men vi har alltför få medlemmar som kan driva frågorna på plats. För att kunna försvara
LAS, kollektivavtal och fasta jobb måste vi finnas där kampen förs. Men det är också
avgörande för att kunna aktivera den kraft som kan stoppa nyfascismen, mota rasismen
och försvara feminismen.
Vi socialister måste vi finnas vid fikabordet, i fackklubben där diskussionerna hålls. Det
räcker inte att lägga bra förslag i riksdagen eller att ordna manifestationer.
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Vi kan jämföra det med arbetet för att rekrytera kvinnor. Många tyckte det var onödigt i
början, ”även män kan ju vara för jämställdhet”, ”kvinnor är inte så intresserade”, ”kompetensen ska avgöra”. Så gick diskussionerna på 70- och 80-talet. Vi kan se skillnaden
idag. Många kvinnor har tagit steget till höga poster i Vänsterpartiet. Vi är störst bland
kvinnor under 30 år. Det hade inte lyckats utan ett aktivt arbete för och en kraftfull representation av kvinnor.
Att vi bara har cirka tio procent av LO-kollektivets röster är en stor svaghet, inte bara för
partiet utan för hela samhällsutvecklingen. Vi vet att arbetarklassen är bäst organiserad
och den klass som har störst möjlighet, men också behov av att genomföra förändringar. Vi
vet det, men ändå gör vi alltför lite för att bli ett verkligt arbetareparti.
Vi måste ändra på det. Ett bra sätt är att se till att fler företrädare på alla nivåer har arbetarbakgrund eller är aktiva på sina arbetsplatser eller fackliga organisationer, framför allt
inom LO.
Det ska finnas folk inom Vänsterpartiet som kan arbetarklassens frågor och som uttrycker
sig som arbetare gör. Arbetare ska känna igen sig i partiet. Fler arbetare innebär fokus på
problem som är viktiga för arbetare, men också fler kontakter utåt. Oftast rekryterar man
nya medlemmar i de sociala sammanhang där man själv rör sig. Servitriser känner andra
servitriser, rörläggare andra rörläggare. Det blir en god spiral. Idag har vi alltför få kontakter även lokalt bland arbetare. Det måste vi ändra på.
Vi ska vara det självklara partiet för undersköterskor, handelsanställda, byggnadsarbetare
och chaufförer.
Kvinnor och män, infödda och utlandsfödda arbetare ska känna sig hemma hos oss.
Och det är bråttom.
Idag är det inte vi, utan SD som går framåt med sina enkla, rasistiska lösningar.
I Strategiprogrammet finns en hel del bra skrivningar, men vi anser att det måste finnas ett
mer konkret mål. Det var först när målet sattes att kvinnor ska vara representerade till 50
procent, som det verkligen började hända något i praktiken.
Därför föreslår vi ett tillägg till Strategidokumentet, förslagsvis på rad 135 som anger ett
första steg för arbetarrepresentationen. När det inte lyckats ska det hanteras på samma sätt
som när det blir färre än 50 procent andel kvinnor.
Vi yrkar
att följande mening läggs till på rad 135: ”Partiet ska representeras av minst 25 procent
som är arbetare eller har arbetarbakgrund på alla nivåer år 2022.”

E8 Enskild
Synliggör vänsterpartister inom alla yrken

I förslaget till strategidokument under stycket Klass skriver PS om att synliggöra förtroendevalda inom arbetaryrken.
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PS skriver vidare att vi behöver ”…lyfta frågor som spelar roll på arbetsplatserna och i
människors vardag. Det är också en ingång till de bruksorter och landsbygdskommuner
där Vänsterpartiet är svagt idag.” Detta är en av nyckelmeningarna i dokumentet. Var finns
Vänsterpartiets väljarbas? Hur ser denna ut, vad är ett arbetaryrke och vem är arbetare?
I dokumentet skriver PS också om att Vänsterpartiet riskerar att vara exkluderande mot
vissa människor. Just därför är det viktigt att Vänsterpartiet klargör hur vi vill att vår väljarbas ska se ut. Så att vi inte blir exkluderande.
Söker man på ordet arbetare kan man få många olika beskrivningar. Avtalssekretaren i
Livs säger: ”En arbetare är en löntagare, som erhåller lön för ett arbete. Begreppet kan
vara väldigt vitt, även tjänstemännen kan ingå.” och fortsätter: ”Det finns en gammaldags
föreställning om att arbetaren ska gå i blåställ, bli smutsig om händerna, lukta svett.”
Frågan är vad Vänsterpartiet ser som sin väljarbas, vem är arbetaren enligt Vänsterpartiet.
Alla människor som arbetar och har en arbetsgivare borde vara en självklar del i Vänsterpartiets väljarbas. Just därför kan ordet arbetaryrken bli exkluderande. För vad menar
vi med arbetaryrken? Är sjuksköterskan en arbetare? Eller bibliotekarien? Eller är det
blåställ som är meriterande för att kallas arbetare?
Utgör inte längre lokalvårdare som blir förman vår väljarbas? Utgör inte längre sjuksköterskan som blir verksamhetschef vår väljarbas? Utgör inte längre industriarbetaren
som blir processoperatör vår väljarbas?
Jag yrkar därför
att att-satsen under stycket ”Klass”, rad 136, ändras till ”synliggöra fler förtroendevalda
inom alla yrkesgrupper.”
Glenn Berggård, Luleå

E9 Enskild
Strategisk inriktning på arbetarklassen

Efter januariavtalet tappar S arbetarväljare i rasande takt. I Sifos februarimätning är stödet
nere på 26 procent för S medan 34 procent av LO-medlemmarna uppger att de skulle
rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag. Bara Vänsterpartiet kommer kunna
stoppa SD men måste då bättre fånga upp de arbetarväljare som nu lämnar S. 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”.
Satsningen på ett fackligt organisationsbygge är bra men måste kompletteras med en tydlig och konsekvent strategisk inriktning på arbetarklassen.
Vi yrkar
att följande punkt läggs till i slutet av avsnitt ”Klass” på rad 138: ”Vänsterpartiet ska ”prioritera arbetarklassen som en strategisk målgrupp kommunikativt och organisatoriskt för
att möjliggöra en majoritet i riksdagen för ekonomisk jämlikhet”.
Tony Rosendahl, Katrineholm, Nina Broman Costa, Knivsta, Patrik Renfors, Oxelösund,
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Jonas Karlsson, Uppsala

E10 Farsta mfl
Förtroende hos den unga generationen
Strategidokumentet, rad 148
Vi yrkar

att det efter meningen som avslutas med ”…och studerande” läggs till följande: ”Just
att vi på allvar tar ansvar för att bevara biologisk mångfald och ett hanterbart klimat är
avgörande för att vi ska förtjäna den unga generationens förtroende.”
Inger Björk, Marie Persson, Stellan Hamrin, Hammarby Skarpnäck, Kerstin Sagström,
Linköping

E11 Skåne
Ung Vänster är bäst på att organisera ungdomar

I strategidokumentet har det kommit med en formulering om att Vänsterpartiet ska utveckla egna strategier för att organisera ungdomar. Det tror vi är en dålig idé, utan det är bättre
att Vänsterpartiet fokuserar på att ge ungdomar förutsättningar att självständigt organisera
sig i Ung Vänster. Ibland kan det innebära att det inte finns någon självständig klubb lokalt
på orten, men det är då bättre att stödja de former för organisering som Ung Vänster väljer,
än att ordna någon typ av ”ungdomsverksamhet” inom partiet.
Vi yrkar
att texten ”eller för att nå och organisera ungdomar där det ännu inte finns underlag för en
egen Ung Vänster-klubb.” på rad 153 154 stryks.
att texten på rad 159 160 ”nå och organisera ungdomar där det inte för tillfället går att
starta upp Ung Vänster” byts ut mot ”hjälpa Ung Vänster att starta upp där man inte finns”.

E12 Skåne
Öka representation från yngre

Det är bra att strategidokumentet uppmärksammar behovet av att etablera oss i den unga
generationen. Vi tycker att detta borde understrykas ännu mer och att representation av
yngre medlemmar och aktivister bör övervägas. Partiet borde också profilera unga representanter i högre utsträckning.
Ung Vänster är en viktig organisation som behöver mycket stöd. Något partiet dock generellt är dåligt på är att fånga upp de vassa och välskolade aktivister som kommer från Ung
Vänster. Många av dem blir inte aktiva i partiet när de avslutat sin tid i Ung Vänster och
detta behöver vi arbeta med och se över.
Vi yrkar
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att följande två punkter läggs till efter rad 160 i strategidokumentet: ”…aktivt sträva efter
att öka representationen av unga på olika poster, samt att i högre utsträckning lyfta och
profilera dessa”, ”analysera och ta fram en strategi för att öka antalet aktivister som går
över från Ung Vänster till aktivt engagemang i Vänsterpartiet.”

E13 Trosa
Stöd oss lokalpolitiker

Vi är stolta över att Vänsterpartiet växer. Fler medlemmar tar plats i beslutande församlingar i kommuner och regioner. Det är mycket att sätta sig in i som fritidspolitiker. Det
kan gälla avloppslösningar, offentlighetsprincipen eller rätten att överklaga. För att göra
ett ännu bättre jobb är det värdefullt om vi, särskilt vi i mindre kommuner utan politiska
sekreterare, lättare kan få fakta, goda råd och exempel.
Vi yrkar
att partistyrelsen får i uppdrag att omgående se över kansliorganisationen så att medlemmar lätt kan få hjälp av sakkunniga och på så sätt kunna göra en bättre insats i lokal- och
regionalpolitiken.

E14 Enskild
Strategin för landsbygdsvänstern

Vänsterpartiet behöver stärkas utanför storstadsområdena. Det är en riktig slutsats i strategidokumentet. Men för att göra det måste vi ha en korrekt bild av var vi är starka och var vi
går framåt idag.
Tittar vi på valresultatet 2018 blir det tydligt att partiets starkaste fästen finns i landsbygdskommuner i skogslänen. Våra bästa resultat nådde vi i Pajala (riksdagsvalet), Sollefteå
(landstingsvalet) och Sorsele (kommunvalet). Tittar vi på de 20 bästa resultaten i respektive val så dominerar kommuner i Norrland.
Tittar vi på i vilka kommuner vi ökade mest i riksdagsvalet 2018 jämfört med 2014 så har
vi ökat mest i Sollefteå (+132 procent till 15,3 procent). På denna lista består toppen av
kommuner på ”landsbygden” och i storstadsområdena. Stockholms kommun ligger på
sjätte plats med en ökning på 69,7 procent.
Dessa siffror stämmer med partistyrelsens valanalys (som jag lyckades hitta efter googlande). Den karta som finns där visar tydligt att våra starkaste kommuner är dels i skogslänen,
dels i storstäderna. Däremot är det svårt att där se att det går en gräns vid kommuner (orter)
med mindre än 30 000 invånare. I analysen står att ”den genomsnittliga ökningen på orter
med mindre än 30 000 invånare var 1 procent”. Men det är fortfarande ett bra resultat att
nå resultat som 11,78 procent (Hofors), 10,56 procent (Arvidsjaur) och liknande trots att
ökningen är mindre än 1 procent.
Men det är förstås alldeles rätt att vi får flest röster både totalt och som ökning i storstäder-
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na, att vi har våra flesta medlemmar och starka organisationer där. Vi behöver bredda oss
och stärka partiet på landsbygden. Men vi ska inte dölja att vi fortfarande har ett starkt stöd
på många bruksorter och i skogslänen. Och vi ska lyfta fram att när Vänsterpartiet stöder
och finns i t ex kampen för BB även på mindre akutsjukhus så växer vårt stöd.
Vi yrkar
att stycket rad 208 215 i strategidokumentet ersätts med denna skrivning: ”Vänsterpartiet
har gjort stora framsteg, särskilt i Sveriges storstäder. I valet 2018 gick vi framåt också i
många mindre kommuner och partiets starkaste fästen finns fortfarande i lands- och glesbygdskommuner i Norrlands inland och på vissa bruksorter. Där Vänsterpartiet stöder och
finns i viktiga utomparlamentariska kamper växer vårt stöd oavsett om det är i storstädernas förorter eller i t ex Ådalen. Men vi har också många mindre kommuner där vår organisation är svag och där vårt väljarstöd är svagt.
Totalt sett har arbetarrörelsen tappat inflytande och förtroende på stora delar av landsbygden och på mindre industriorter. Det gäller både där Vänsterpartiet är relativt starkt och
där vi inte växer. Det finns många orsaker som inte har med Vänsterpartiet att göra bakom
detta: en stark urbaniseringstrend, nedläggning av industri och annan produktion, centralisering av vård och andra välfärdstjänster, uteblivna infrastruktursatsningar och en alltmer
orättvis ekonomisk politik.
Men alla dessa saker skulle också kunna utgöra ingredienser för vänsterns återkomst. Vi
vill inte tona ned den framgång vi upplevt i städerna. Men vi behöver också tydligare lyfta
fram de goda exempel och erfarenheter som finns från landsbygden. Vi ska planmässigt
arbeta för att utveckla en starkare politisk profil och organisatoriska verktyg utifrån landsbygdsvänsterns behov.”
Gunnar Fors, Ulrica Ödebygd, Marcus Ödebygd, Kerstin Lindgren-Fors, Marie Buhr,
Örnsköldsvik, Carina Hellström, Ulf Breitholtz, Sollefteå, Nina Orefjärd, Sebastian Gunnesson, Kramfors, Lars-Gunnar Hultin, Härnösand, Elin Segerlind, Mellerud

E15 Jämtland mfl
Fler konkreta förslag för att stärka Vänsterpartiet på landsbygden
Rad 224
Vänsterpartiet har växt i antalet medlemmar, vi går bra i opinionen och vi har blivit skickligare politiska spelare i att utmana Socialdemokratin. Men vårt ökade valresultat är framförallt en ökning i städerna. Enligt partistyrelsens valanalys ökar framför allt kommuner
med mer än 30 000 invånare. Det ser olika ut i landet, i norra Sverige har vi våra starkaste
fästen och de är lands- och glesbygdskommuner. Som i Sorsele där vi har vårt högsta
kommunala stöd på 36,45 procent eller Pajala med vårt högsta resultat i riksdagsvalet med
20,01 procent Stora delar av norra Sverige har historiskt alltid varit ett starkare fäste, men
utvecklingen ser inte lika ljus ut i hela landet.

Av Sveriges kommuner definieras 130 som landsbygdskommuner av tillväxtverket trots
det domineras debatten av ett statsperspektiv. Även när man tittar på Vänsterpartiets struktur så dominerar städer fullständigt och det får effekter för vår politiska strategi när den
dominerande kraften i partiet blir städer.

Strategidokumentet motioner E1-E37

11

Även om analysen från Framtidskommissionen och Partistyrelsen är god så ger inte framtidskommissionens strategidokument tillräckligt många svar. Den enda konkreta punkten
man presenterar är att landsbygden ska utredas innan valet 2022.
Fråga är då vad vi borde göra? Det är självklart inte en enkel fråga att besvara men det finns
några konkreta saker som vi kan åtgärda som ger resultat som att avskaffa kostnader för de
små partiföreningarna samt minska deras administration. Nationellt kan vi välja en landsbygdspolitisk talesperson på nytt och på allvar utveckla vår landsbygdspolitik genom att
förnya vår landsbygdspolitiska plattform från 2013. Låt oss också ompröva våra politiska
strategier utifrån hela Sveriges perspektiv.
Vi yrkar
att Vänsterpartiet ska ha ett mål om aktiva partiföreningar i alla Sveriges kommuner.
att alla administrativa kostnader från partikansliet för föreningar under 40 medlemmar
avskaffas.
att partistyrelsen tar fram en plan för hur de små partiföreningarna ska få bättre stöd.
att en landsbygdspolitisk talesperson ska utses.
att Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform ska revideras innan valet 2022.
Västerbotten, Karlstad, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, Strömstad, Arvidsjaur, Lekeberg, Sotenäs, Lidköping, Ljusnarsberg, Älmhult, Lycksele, Säter, Boden,
Torsås, Robertsfors, Nora, Håkan Svenneling, Karlstad, Elin Segerlind, Mellerud, Jessica
Thunander, Falköping, Christina Hedin, Östersund, Peter Olsson, Åmål, Peter Sund, Uddevalla, Viktor Segerström, Jokkmokk, Petter Lundström, Malå, Gunilla Eitrem, Tanum,
Bo Karlsson, Skara, Kerstin Lindgren-Fors, Gunnar Fors, Örnsköldsvik, Martin Neldén,
Härnösand, Ingrid Karlsson, Vilhelmina, Kjell Öjeryd, Sorsele, Bille Karlsson, Mats Berglund, Bengtsfors, Magnus Johansson, Sotenäs, Sten Brodén, Strömstad, Julia Löf, Johan
Tiger, Jönköping, Sten Stridsman, Kiruna, Margaretha Löfgren, Vilhelmina

E16 Farsta
Utse en regionalpolitisk talesperson

Vi ställer oss helt bakom förslagets avsnitt om ”En strategi för landsbygdsvänstern” med
ett litet tillägg på rad 224 226.
Under föregående mandatperiod lade vårt parti en rad genomarbetande och framåtsyftande riksdagsmotioner om landsbygds/regionalpolitik. Samtliga dessa innehöll mängder
med konkreta förslag för att motverka utflyttning, sämre samhällsservice, nedskärningar
i den lokala välfärden och nedläggning av småföretag och butiker med mera i mindre
tätorter, tidigare bruksorter och glesbygd.
Dock så missade vi att redigera och formge dessa bra riksdagsmotioner till ett litet kortare
program samt kortfattade flygblad inför valet 2018. Det gjorde att främst SD och lokala
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missnöjespartier utan lösningar vann röster fastän det var vårt parti som hade lösningar på
de problem som invånarna i dessa delar av vårt land möter i vardagen.
Vi hade då under föregående mandatperiod även en landsbygdspolitisk talesperson som
gjorde ett fantastiskt arbete och som tog initiativ till de riksdagsmotioner som berörs
ovan. Men avsaknaden av ett kortare program gjorde att lokala partiföreningar hade svårt
att skapa lokala valprogram att dela ut på mindre orter och motverka högerkrafterna och
lokala missnöjespartier.
Det kanske förvånar någon att vi motionärer från en Stockholmsförort bryr oss om denna
fråga. Men också i Stockholms län finns det småorter och glesbygd i flera av våra kommuner där SD och missnöjespartier har tagit mandat, ex. Sorundadanet Nynäshamns kommunparti, Roslagens oberoende parti, Öpartiet Ekerö samt Nykvarnspartiet. Merparten av
dessa partiers väljare har låga inkomster och skulle rösta på vårt parti i samtliga val om de
fick kunskap om vår regional/landsbygdspolitik via ett tydligt mindre program. Så förutom att utforma vår strategi enligt partistyrelsens förslag, så måste vi ha en talesperson för
detta politiska område redan nu i god tid innan valet 2022.
Därför yrkar vi
att rad 224-226.ändras
Idag står det,
224 Vänsterpartiet kommer att….
225 utforma en tydlig politisk och organisatorisk strategi för att växa utanför städerna
inför valet
226 2022
Istället bör det stå,
224 Vänsterpartiet kommer att….
225 utforma en tydlig politisk och organisatorisk strategi för att växa utanför städerna
inför valet
226 2022 samt uppdra till partistyrelse och riksdagsgrupp att utse en regionalpolitisk talesperson

E17 Enskild
Vi yrkar

att det som sista punkt i stycket ”En strategi för landsbygdsvänstern”, rad 226, läggs in
följande: ”Utforma en tydlig ekonomisk politik som medför möjligheter för landsbygden
att överleva t ex omarbeta reseavdrag, kräva högre självförsörjningsgrad, ge odlingsbidrag till bönderna för att uppnå detta mål, kräva gräns för hur hög antibiotikahalt/kg kött
får innehålla som inte överstiger den i Sverige godkända vid försäljning, ställa krav på att
offentliga sektorns restauranger dvs. sjukhus och skolor enbart får använda kött med högst
13 milligram antibiotika/kg kött, sprida info om senare tids forskning om allvarliga skador
för hälsan både fysiskt och psykiskt vid buller.”
Birgitta Möller, Bent Nohr Risager, Claudia Velasquez, Emily Adamsson, Hans Henning
Nilsson, Kristina Lee, Sven-Erik Svantesson, Tania Valeska Molina Warezma, Helsingborg
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E18 Enskild
Våga vara Sveriges enda Vänsterparti

Ett strategidokument behöver beskriva hur vi förhåller oss till andra politiska krafter i den
rådande politiska kontexten. Det är en grannlaga uppgift att hitta den rätta balansen mellan
att som parti å ena sidan profilera sig tydlig gentemot andra å andra sidan samverka och
hitta politiska kompromisser. Strategidokumentet är i stycket ”Våga vara…” otydligt och
kan läsas som att tyngdpunkten i vår politiska praktik ska förskjutas mer åt det särskiljande
hållet. Konkret:
- Det behövs en tydlig positionsmarkering för bred politisk samverkan i det nya politiska
landskapet där ett stort och starkt högernationalistiskt och konservativt block växer fram.
- För att åstadkomma förändring behövs förenklat, Rörelse (check på det i texten), Idéerna
och visionerna (check på det i texten) samt det Politiska hantverket med att bygga koalitioner och kompromissa. Den senare komponenten behandlas tyvärr inte.
- Att lägga förslag ”som skiljer oss från andra partier”. Det är väl inget självändamål att
skilja ut oss. Vi ska lägga självständiga radikala förslag, sedan är det väl naturligtvis bara
bra om andra partier också kommer till samma slutsats.
- Det står att vi vill styra kommuner och regioner. Vi vill väl också styra Sverige?
- Formuleringen i sista punkten kan läsas som att det finns en motsättning mellan reformer
här och nu och stora förändringar. Reformer här och nu är viktiga och ska hänga ihop med
de stora förändringarna i en medveten strategi.
Vi yrkar
att rad 273 287 får följande lydelse. ”Dagens politiska situation med växande högerextrema och starkt konservativa krafter ställer Vänsterpartiet inför ett delvis nytt politiskt
landskap. Vi tvingas ofta in i en direkt försvarskamp för välfärdsreformer och frihetliga
rättigheter som arbetarrörelsen och socialliberala krafter drivit fram och som vi tagit för
givna. Frågan om ”vem som isolerar vem” är central i det parlamentariska arbetet tillsammans med att stärka rörelser som i grunden omformulerar den politiska dagordningen i
progressiv riktning.
Utan att förlora oss i maktspel och konstitutionella frågor behöver vi utveckla vår förmåga
att skapa breda politiska koalitioner, även med liberala krafter. Det ställer högre krav på
partiets förmåga att kommunicera för att skapa förståelse för de oundvikliga kompromisser det medför.
Det är inte svårt att formulera de radikala förslagen som skiljer oss från andra partier. Det
svåra, och kärnan i politikens konst, är att formulera de radikala krav som leder till verklig
förändring. Det sker när förslagen backas upp av starka rörelser och när vi finner samverkan med andra partier.
Det parti som är bra både på vardagsfrågorna och de stora framtidsfrågorna samtidigt
kommer i längden vinna hegemoni. Det är den utmaningen vi tar oss an, som det enda
riktiga Vänsterpartiet i Sverige. Vänsterpartiet vill gå in och styra kommuner, regioner
och Sverige. Målet är alltid att förändra människors vardag på riktigt och ta tag i de stora
framtidsfrågorna. För att lyckas med det behöver vi bli bättre på att kanalisera människors
engagemang i effektiv politisk handling
Vänsterpartiet kommer att …
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Utveckla vår vilja och förmåga att bygga breda koalitioner och delta i kompromisser för
att isolera de konservativa och nationalistiska krafterna.
Driva skarpa, radikala förslag på nödvändiga samhällsförändringar självständigt från
andra partier.
Arbeta vidare med att väva ihop klimatfrågan med en antikapitalistisk politik för jämlikhet
och omfördelning
Lyfta fram de stora förändringar vi vill se i samhället och koppla ihop det med de mindre
reformer vi genomför här och nu i en sammanhållen strategi.”
Anders Rosén, Svante Olsson, Upplands Väsby

E19 Enskild
Vi yrkar

att under kapitlet Våga vara Sveriges enda Vänsterparti, sista punkten under rad 287:
Våga vara det parti som ger inflytande för skattebetalare och regeringar över bankerna!
Banker blir insolventa om de inte får garantier av staten.
Riksbank och regering måste kräva att få delta i organisering av kreditsystemet - väldigt
låga räntor till produktiva aktiviteter som ger arbetstillfällen - skyhöga till spekulationer.
Inför Tobinskatt.
Kapitalkontroller är skatter...
Birgitta Möller, Bent Nohr Risager, Claudia Velasquez, Hans Henning Nilsson, Kristina
Lee, Sven-Erik Svantesson, Tania Valeska Molina Warezma, Helsingborg

E20 Skåne
Lyfta fram de ekonomiskt missgynnade

För att driva ett skifte, måste vi skapa ett bredare förtroende. Fler, som ogillar högern
och den politik som förts under de senaste 30 åren, ska känna att vi är ett alternativ. Människor från alla delar av samhället ska höra att det bara är vi som har förslag för att göra
livet bättre för den fattiga ensamstående mamman likaväl som för fattigpensionärerna, de
utförsäkrade, de arbetslösa, ja alla de som farit illa av den högerpolitik som förts och förs.
Ja, att det bara är Vänsterpartiet som har en fördelningspolitik, som på allvar kan minska
klyftorna i samhället.
Vi anser att de ekonomiskt missgynnade är en grupp, som inte endast finns på vissa platser.
Vi yrkar därför
att rad 292 får följande ändrade lydelse i och med att ordet ”platser” byts ut mot ”grupper”:
”arbetare, i den unga generationen och i grupper som i dag drabbas hårdast av högerpolitiken som det…”
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E21 Backa mfl
Ett rörelseparti med en stark organisatorisk förmåga

Strategidokumentet pekar ut vägen mot ett ökad fokus på aktivism. Detta tycker vi är bra
men vill att det ska vara ännu mer och tydligare.
Vi yrkar
att följande stycke läggs till under del II i strategidokumentet: ”Vänsterpartiet ska föda
vänsteraktivism och organisering.
I det nuvarande och kommande politiska läget är den parlamentariska vägen framåt på
många sätt låst. Vår möjlighet att förändra det politiska läget ligger även utanför parlamentet, genom att skapa och stärka en bred vänsterrörelse.
Många människor upplever de negativa effekterna av den nyliberala politiken i sin vardag
och uttrycker sitt missnöje genom att organisera sig. Folkinitiativ, uppror och protester
växer. Det gör även våra medlemssiffror. Vi är det självklara valet för många som vill
jobba för förändring. Tyvärr är de strukturer vi har idag inte ännu fullt ut anpassade vilket
gör att det inte är möjligt att aktivera så många medlemmar som vi skulle vilja och kunna.
Att vara en aktiv del i ett folkrörelsebyggande är för oss en möjlighet och en resurs men
också en stor utmaning. Att hitta en väg att kunna ta vara på medlemmarnas vilja till engagemang samt hålla det levande måste bli en av våra viktigare uppgifter under de kommande åren. För detta behöver vi tydliga riktlinjer om vilka möjligheter samt vilka typer
av engagemang det finns utrymme för i Vänsterpartiet. Det ska vara lätt för sympatisörer
och medlemmar att kunna hitta en väg till att bli aktiva, bli självständiga organisatörer och
navigera sig i organisationens strukturer.
Förutom utökade möjligheter för organisering inom partiet ska vänsterpartister ha ökad
plats och utgöra bas i en bredare vänster- och social rörelse. För att detta ska bli möjligt
behöver vi legitimera och uppmuntra den här typen av engagemang hos medlemmar samt
satsa på att lära upp aktivister och gräsrötter och skola dem i engagemang och organisering. Därför behöver vi utöka inte bara partiets arbete med, men även vår egen syn på aktivism. Våra medlemmars engagemang är en enorm viktig resurs såväl inom som utanför
partiet, Vänsterpartister ska ha en självklar plats i andra delar av folkrörelsen som fackföreningar, föreningar, organisationer, intressegrupper etc.
Därför behöver vi se till att utarbeta konkreta strategier för just detta. Både på central och
lokal nivå behöver vi planera för och utveckla organiserings- och mobiliseringsstrategier,
kampanjmetoder samt etablera modeller för hur samarbeten mellan partiet och andra gräsrotsrörelser ska kunna se ut och fungera bättre.
Vi behöver också ha en partikultur som i ökad utsträckning främjar aktivism, kreativitet
och initiativ underifrån. Det behöver finnas mer öppna och flexibla strukturer anpassade
för den som har goda idéer på nya former för engagemang eller uttryck inom ramen för
partiets fattade beslut. Det betyder att de som sitter på mandat måste uppmuntra, stötta,
dela med sig av ansvar och släppa fram organisatörer som är drivande och att vi aktivt
måste skapa en partikultur som gynnar gräsrotsorganisering. Så tar vi steget från att vara
ett parti till att vara en riktig rörelse.
•
Ha en bred och stor utbildningssatsning i vilken många gräsrötter lär sig att bli
organisatörer och vänsteraktivister i sin vardag eller sina övriga engagemang.
•
Tillsätt mer centrala resurser för att stödja partiföreningar och -distrikt med utbildning.
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Skapa strukturer för aktivistiska nätverk.
Prioritera aktivism på kommande vänsterdagar.”

Amanda Sandholm, Nacka, Ana Süssner Rubin, Daria Bogdanska, Mirjam Katzin, Nazanin Sepheri, Showan Shattak, Malmö, Christian Larsson, Frölunda, Claudia Velásquez,
Helsingborg, Daniel Pérez Wenger, Solna, Nasteho Osman Lander, Umeå

E22 Malmö
Tappa inga medlemmar
Strategidokumentet

För ett rörelseparti som Vänsterpartiet är medlemmarna av största vikt. Andra politiska
krafter har i större utsträckning än vi pengar, personal, medier och andra resurser. Även
om vi kan bli bättre på att bygga sådan infrastruktur själva kvarstår medlemmarna som vår
främsta resurs.
Varje år får vi tusentals nya medlemmar, men varje år tappar vi också tusentals medlemmar. I bästa fall växer vi ändå på totalen, men varje person som upphör att vara medlem
i Vänsterpartiet är en enorm förlust. Det är en person som vi inte längre har samma möjlighet att organisera, ge en plattform för politiskt arbete eller bjuda in till verksamhet och
knyta en närmare relation till.
En del av de som lämnar partiet gör det genom ett aktivt ställningstagande, men en väldigt
stor andel av de medlemskap som upphör gör det utan anledning. Det kan handla om att
medlemmar glömt att betala sin medlemsavgift, att de inte fått inbetalningskortet, att de
haft dålig ekonomi just när det var dags att betala eller rentav tekniska problem. Vår erfarenhet av att kontakta medlemmar vars medlemskap är på väg att löpa ut eller nyligen har
löpt ut är att många rentav inte känner till det.
Det bästa sättet att lösa detta är att ha en aktiv och nära relation till sina medlemmar. I det
arbetet måste partiföreningen ta störst ansvar. Men det finns en gräns för vad partiföreningen kan göra. Hanteringen av medlemsavgifter sköts i första hand av partikansliet, där
personal gör en enorm insats sett till de begränsningar som finns i form av bland annat
teknik, rutiner och resurser.
Exakt vilka åtgärder som krävs får kommande partiledningar avgöra, men kongressen
bör uttala att medlemmarna är en viktig resurs, att vi måste arbeta mot alla orsaker till att
medlemmar förloras, och att vår attityd ska vara att vi inte lättvindigt släpper en medlem
utan att den aktivt bett om det.
Dessa principiella ställningstaganden bör fastslås i strategidokumentet, så att ett utvecklingsarbete på området kan prioriteras framöver.
Vi yrkar
att det efter rad 322 i strategidokumentet infogas följande stycke: “Våra medlemmar är
en viktig resurs som vi inte får hantera lättvindigt. Vi måste sträva efter att aldrig förlora
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medlemmar av misstag, exempelvis därför att någon glömmer att betala sin avgift. Partiföreningar har ett ansvar för att förebygga detta genom starka relationer till sina medlemmar. På central nivå måste samtidigt rutiner, resurser och betallösningar utformas för att i
största möjliga mån förhindra att medlemskap upphör av misstag.”
att det efter rad 325 i strategidokumentet infogas följande punkt: “Utveckla rutiner och
betallösningar för att förenkla hantering av medlemsavgifter och förebygga att medlemskap upphör av misstag.”

E23 Jämtland mfl
Strategidokument

Personer med normbrytande funktionalitet finns i Vänsterpartiet, men det har varit, och
är, ofta svårt att bli socialt och fysiskt inkluderade. Strategidokumentet bör adressera
detta. Lokaler och aktiviteter är inte anpassade och det har varit en kamp att få in funkisperspektivet i politik och verksamhet. Att aktiviteter ska vara tillgängliga framgår av
tillgänglighetspolicyn, men behöver lyftas in i strategidokument under delen om effektiv
och roligt arbete under rubriken ”Varje möte ett genomtänkt möte”. För att ta upp den
sociala dimensionen föreslår vi vidare att ordet inkluderande adderas till meningen om ett
välkomnande bemötande under rubriken ”Ett brett ledarskap”.
Vi yrkar
att meningen ”Alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta i Vänsterpartiets möten
och aktiviteter. ” läggs till på rad 334.
att addera en punkt: ”se till att tillgänglighetspolicyn följs både vid lokala och centrala arrangemang och verksamheter” på rad 347.
att lägga till ”inkluderande” så att meningen blir ”skapa välkomnande och inkluderande
sammanhang” på rad 514.
Ljusnaberg, Sundbyberg, Växjö, Anders Pemer, Botkyrka, Malin Waldemarsson,
Jönköping, Annica Nilsson, Järfälla, Finn Hellman, Majorna Göteborg, Patrik Liljeglöd,
Falun, Björn Häll Kellerman, Liljeholmen Hägersten, Jessica Spångberg

E24 Backa mfl
Att kommunicera ett radikalt budskap

Det som nu finns i strategidokumentet om digitala aktivister är bra men tar ett för smalt
grepp om vårt behov av att utveckla vår kommunikation.
Vi yrkar
att stycket “En organisation för digitala aktivister” byts ut till följande: “Att kommunicera
ett radikalt budskap
Att arbeta aktivt med hur och vad man kommunicerar ut är centralt för vilken organisation
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som helst, men blir extra viktigt för oss, därför att vi behöver bryta igenom en hegemoni
där helt andra sanningar än de vi vill föra fram är rådande. Konflikter behöver vara centrala
i det vi kommunicerar för att vi ska kunna bryta igenom. Vi ska framstå som en rörelse mer
än som ett parti och våra visioner som de verkliga alternativ till de rådande som de är.
Dessutom innehåller det budskap vi vill kommunicera en politisk analys som behöver
vara pedagogisk och folkbildande. Vi behöver påvisa samband mellan vad makten gör och
folks vardag, inte förenkla dessa samband.
Sociala medier och digitala verktyg spelar en mycket större roll idag än tidigare. Det
ställer nya krav på oss som rörelse, bland annat eftersom det är ett arbete som hela tiden
behöver förändras för att fungera bra. Vi behöver ta fram en fast organisation som svarar
mot det. Den som vill vara digital aktivist för Vänsterpartiet behöver enkelt kunna komma
in i en välfungerande struktur, som prioriterar, utbildar och peppar. Den nationella nivån
kommer behöva spela en nyckelroll i det. Det handlar om att ta fram en konkret form för
den strukturen, utveckla den allt eftersom och leda det löpande arbetet politiskt och organisatoriskt.
Arbetet i sociala medier behöver få kosta mer än det gör idag, på alla nivåer. Det behövs
till exempel regelbundna fysiska träffar för dem som arbetar med kommunikation, som
anställda och som aktivister, för att vi tillsammans ska kunna utveckla vårt sätt att arbeta
effektivt med sociala medier. Vi behöver också finansiera saker som spridningen av bra inlägg, ordna bättre bilder eller deltagande på kurser för digitala aktivister. På nationell nivå
ska Vänsterpartiet ta fram fler stödfunktioner, som mallar, bildgeneratorer osv. Bra former
för finansiering är en viktig del av den organisatoriska struktur vi behöver.
Sociala medier ger oss möjligheter till direktkontakt med väljare och sympatisörer. Vi
behöver bygga upp egna, välkända kommunikationskanaler och bli bra på att använda
dem. Det innebär att vi behöver kunna skapa eget innehåll och distribuera det. Ett sådant
arbete kräver både kompetent personal och att vi tar vara på våra medlemmars kompetens.
Vi behöver också bli bättre på att samverka och stötta oss ideologiskt närstående aktörer
på sociala medier. Det kan både ta sig uttryck i spridning och delning av andras material,
uppmaningar till våra egna digitala aktivister, eller mer organiserade samarbeten.
Vi skulle behöva ännu mer än idag centralisera vårt budskap. Det är ofta det centrala budskapet som får folk att bli medlemmar –sedan kommer det lokala engagemanget. Ett tydligt
och genomtänkt centralt budskap gör det också enklare för enskilda medlemmar eller partiföreningar att använda samma tankar och nyckelformuleringar i sina egna sammanhang.
Det ger oss också möjlighet att bredda ledarskapet, så att fler representerar Vänsterpartiet.
Vi kan lyfta fram den lokala ledaren, knyta idrottspolitiken till de som är aktiva i idrottsrörelsen och låta våra fackliga ledare bära ett nytt förslag om bättre arbetsvillkor.
Den som talar och skriver för Vänsterpartiet behöver känna sin publik. Det är lätt att tappa
sin egen röst i de politiska sammanhangen och att börja rikta sig antingen till andra politiker eller till redan övertygade vänsterpartister. Vi behöver en större medvetenhet om det
problemet och bli bra på att uppskatta kommunikation som når utanför de som står oss
närmast.
Diskussioner i sociala medier blir oftare polariserade och destruktiva. Vi behöver ta fram
råd och tips för att förebygga det, både för att det försvårar våra möjligheter till kommunikation i allmänhet och för att det riskerar att leda till misstro inom vänstern. Det behöver
finnas en tydligare gemensam bild av hur vi skiftar en dålig diskussion till en bra diskussion.
Vänsterpartiet kommer att
•
ta fram en organisationsstruktur för Vänsterpartiets arbete i sociala medier
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•
erbjuda nyckelpersoner såsom kommunikatörer, förtroendevalda och sociala
medier-aktivister utbildning i kommunikation
•
lägga resurser på att skapa eget innehåll för att distribuera i egna kanaler
•
anställa kommunikatörer på central nivå som har en förankring i rörelsen och deras
politiska analys ska vara en avgörande faktor i urvalet.
•
utveckla en vässad strategi för att lyfta och försvara utspel i sociala medier.
•
öka mångfalden i representation på sociala medier och bilder, synliggöra att vi är
många olika förtroendevalda med olika bakgrund [denna punkt ska flyttas från rad 249]”
Amanda Sandholm, Nacka, Ana Süssner Rubin, Nazanin Sepheri, Showan Shattak, Daria
Bogdanska, Mirjam Katzin, Malmö, Christian Larsson, Frölunda, Claudia Velásquez,
Helsingborg, Daniel Pérez Wenger, Solna, Nasteho Osman Lander, Umeå

E25 Luleå
En organisation för digitala aktivister

Partistyrelsen missar att just den digitala utvecklingen har visat att det i mindre utsträckning än tidigare behövs fysiska träffar och också att det är möjligt att arbeta samordnat
utan att man behöver centralisera.
Så gäller även hur budskap skall omfattas och spridas av fler. De behöver inte vara centraliserade. De behöver vara samordnade för att kunna nå ut på olika platser/digitala
plattformar.
Vi yrkar
att rad 357 ”regelbundna fysiska träffar för digitala aktivister…” ändras till ”regelbundna
träffar för digitala aktivister…”.
att rad 369 ”Vi skulle behöva ännu mer än idag centralisera vårt budskap. Det är ofta det
centrala budskapet som…” ändras till ”Vi skulle behöva ännu mer än idag samordna vårt
budskap. Det är ofta det samordnade budskapet som…”.
att meningen som börjar ”Ett tydligt och genomtänkt centralt budskap…” på rad 370 371
ändras till ”Ett tydligt och genomtänkt budskap…”.

E26 Sundbyberg mfl
Förenkla medlemskap

För att bli starkare som parti behöver vi också fortsätta växa medlemsmässigt. Ett sätt att
maximera vårt arbete via digitala plattformar är också att rekrytera medlemmar – det är
ett enkelt sätt att ta ställning som ändå är tydligare än att enbart dela eller gilla material vi
lägger ut. För att sänka den praktiska tröskeln för medlemskap och dra maximal nytta av
vårt digitala arbete vore det lämpligt att möjliggöra medlemskap via swish eller liknande
verktyg. En sympatisör ska helt enkelt kunna bli medlem direkt genom att skicka in sina
personuppgifter och en betalning.
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Vi yrkar
att strategidokumentet kompletteras med ytterligare en punkt efter rad 394 med följande
lydelse: ”möjliggöra medlemskap via Swish eller liknande verktyg.”
Sofia Kuno, Årsta

E27 Enskild
Främja intern debatt

Inför en partikongress är alla de frågor som skall behandlas så många och så omfattande
att diskussionen blir stressad och ibland mer syftar till att komma till beslut än att fatta rätt
beslut. Det saknas ett forum där partiets medlemmar dels fortlöpande och dels vid speciella händelser kan diskutera partiets politik med varandra.
Den senaste tiden har det dykt upp frågor som hade vunnit på att kunna diskuteras brett
i partiet, t ex Januariöverenskommelsen och hanterandet av Amineh Kakabaveh, Nya
frågor lär dyka upp på löpande band.
Tidigare fanns tidningen Vänsterpress där man som medlem kunde ta del av vad kloka
medlemmar från olika delar av landet och organisationen tyckte i olika frågor. Nu finns
inte den längre och man får som enskild medlem i stort nöja sig med de personer som råkar
finnas i den egna lokalorganisationen.
Vänsterpress bör nog fortsatt vara avsomnad men det bör vara möjligt att skapa en digital
plats där vänsterpartister kan diskutera partiets politik. Denna sida bör vara sluten i den
meningen att bara vänsterpartister kan delta i debatten men öppen på så sätt att diskussionen är offentlig. Det är en styrka för ett parti att ha en levande debatt och att den synliggörs. Sidan bör vara modererad så att personangrepp och dylikt tas bort
Jag yrkar
att Vänsterpartiet i sitt strategidokument infogar att man utreder möjligheten att skapa en
modererad digital plattform för intern men offentlig debatt om partiets politik.
Tore Pettersson, Karlstad

E28 Enskild
Högt i tak och långt till dörren

Vi är ett parti som värnar interndemokratin mycket högt. En förtroendekultur är viktig,
men grunden för en sådan kultur är att det är tillåtet, både formellt och socialt, med saklig kritik av de beslut som fattas av våra förtroendevalda. Det ingår i ledningens uppgift
att redogöra för och försvara sina strategiska eller politiska val. Att medlemmarna visat
förtroende för personer genom att välja dem till förtroendeuppdrag innebär inte att man
därmed frånsäger sig rätten att diskutera de förtroendevaldas ställningstaganden. Det är
är tvärtom genom den diskussionen som vi försäkrar oss om att de beslut som fattas är
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gediget förankrade i vår organisation. Det här är mycket viktiga utgångspunkter för hur
vårt parti ska fungera, vilka delvis kommer bort pga en del formuleringar som direkt eller
indirekt problematiserar kritik mot ledningen. De bör tas bort.
Jag yrkar
att meningarna “Vi behöver komma bort från en intern dynamik där också demokratiskt
välfungerande ledningar bemöts fientligt, som om de vore odemokratiska genom sin blotta
existens. Det är något som försvårar genomförandet av demokratiskt fattade beslut och
försätter demokratiskt förtroendevalda i socialt ohållbara situationer som inte sällan pressar dem att sluta i förtid.” på rad 453 457 stryks.
att stycket på rad 458 462 stryks och ersätts med texten: “Ju bättre vi är på att formulera
och bemöta kritik sakligt och med bibehållet förtroende för varandra, desto större är chansen att vi tillsammans fattar bättre beslut framöver.”
Christian Larsson, Förlunda

E29 Enskild
Tillägg i internfeminismdelen

Vi tycker att strategidokumentet överlag är bra, och uppskattar det arbete som partistyrelsen har lagt ner på det. När det gäller den internfeministiska delen, raderna 473 497,
så saknar vi omnämnande av den nya internfeministiska handboken. Vi menar att både
själva handboken, men också läsningen av densamma, behöver lyftas fram i Vänsterpartiets strategidokument. Internfeminismen är långt ifrån självklar i partiet, och det är
fortfarande alltför vanligt att kvinnor utsätts för härskartekniker. I den internfeministiska
handboken finns konkreta och handfasta tips till partiföreningar och styrelser.
Vi yrkar
att följande text: ”uppmana alla personer i partiet på samtliga nivåer, att läsa, och i sin
verksamhet integrera, senaste upplagan av den internfeministiska handboken.” läggs till i
strategidokumentet, i stycket Internfeminism för framtiden, efter rad 497.
Lilibet Gustafsson, Finspång, Malin Östh, Söderköping, Kerstin Lundberg, Motala,
Anders Lind, Anna Lindén, Linda Westerlund Snecker, Östergötland, Martha Wicklund,
Örebro, Rebecca Roxvret, Motala, Ida Legnemark, Borås, Marcus Posada, Norrköping

E30 Enskild
Strategidokumentet, antal partiledare
Vi yrkar

att vi är överens om att ur arbetsfördelningssynpunkt vore det bäst att Vänsterpartiet har
två partiledare
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Birgitta Möller, Bent Nohr Risager, Claudia Velasquez, Emily Adamsson, Hans Henning
Nilsson, Kristina Lee, Sven-Erik Svantesson, Tania Valeska Molina Warezma, Helsingborg

E31 Luleå
Ett brett ledarskap

I förslaget till strategidokument nämns den nationella och den lokala/kommunala nivån på
ett flertal platser medan den regionala nivån inte nämns på samma sätt.
Den regionala nivån med regionfullmäktige, regionstyrelse, andra nämnder och styrelser,
samverkansorgan mm utgör en betydelsefull del av det parlamentariska Sverige.
Den regionala organisatoriska nivån med distriktsstyrelse, regionfullmäktigegrupp, utskott mm behöver få ett tydligare erkännande. Den regionala nivån behöver därför synliggöras på ett flertal ställe i dokumentet och också få den uppmärksamhet och den strategiska betydelse den har.
Vi yrkar
att rad 519 520 meningen ”För partiföreningar skall den ingå som en del i partiföreningsskolan, som bör återkomma varje mandatperiod.” ändras till ”För partiföreningar skall den
ingå som en del i partiföreningsskolan och på distrikts/regionnivå på liknande systematiska sätt, som bör återkomma varje mandatperiod.”
att rad 531 ”Strategiska planer ska definiera vad som är viktigast för partiföreningen och
strategin för att nå dit.” ändras till ”Strategiska planer ska definiera vad som är viktigast för
partiföreningen respektive partidistriktet och strategin för att nå dit.”

E32 Sundbyberg
Införande av digitalt forum med inlogg via Vänsterpartiets hemsida

Vänsterpartiets hemsida är ett verktyg i behov av uppgradering. ”Debattsidan” är inaktiv och speglar inte den sprudlande verkligheten från lokalföreningarna. Det är därför
glädjande att se att strategidokumentet äntligen innehåller skrivelser om införandet av en
teknikplattform i egen regi. Av kompetenta programmerare är det gjort på cirka en vecka.
Men det ska INTE vara ett forum för ”fler” utan för ALLA. Det ska inte heller vara ett ledningsforum utan för att få in gräsrötterna från partiet. På så sätt kan +25 000 partikamrater
samlas på ett digitalt ställe. Forumet ska vara med inlogg och enbart för medlemmar (som
ex fackförbundet SEKO och miljörörelsen XR infört, med liknande vb-plattform som
forumet Sweclockers har, där inloggningsfliken då placeras på vänsterpartiets hemsida.
Detta knyter ihop partiorganisationen från Skåne i söder till Lappland i norr, där partikamraterna slipper tvingas ”adda” någon på FB, som ändå inte ger en inblick i sin egna eller
andras föreningsverksamhet, och där trafiken kontrolleras på egna servrar och inte av
algoritmer på FB som leder till Cambridge Analytica-skandaler.
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Med ett forum krymper partiet avståndet mellan olika kamrater och föreningar och stärker
den platta organisation som vi vill vara. Politik existerar 24/7-365, men vår organisationsstruktur är stöpt för 9-17 på vardagar. Inför vi ett forum kommer vårt medlemsantal med
stor sannolikhet växa med flera hundra procent för att strukturen blir lättillgänglig och
inkluderande så människor kan tala med varandra när de vill, skapa arbetsgrupper med
vem de vill och mötas från norr till söder via skärmen, närsomhelst på dygnet – när de vill.
Organisationer som XR och Greenpeace använder redan digitala teknikplattformar som
tillåter människor från vårt avlånga land (och internationellt) att mötas framför skärmen.
Lokalföreningsmötet blir inte längre en omöjlighet för att man har barn, att ta sig till ”där
det händer” är endast ett par knapptryck bort via ett zoom/messenger-möte (ljud/bild).
Självklart är politiskt arbete ute i verkligheten ”irl” fortfarande en hörnsten i konsten att
påverka en människa, men kan XR/GP (världens bästa aktivister) verka i båda världarna så
kan vi!
Vi yrkar
att ”fler” på rad 565 stryks och kompletteras med ordet ”alla”.
att ”arbeta för” på rad 578 stryks och ersätts med: ”tillverka ett eget forum endast öppet
för alla partimedlemmar, som ligger på egen digital plattform driven, administrerad och
modererad av vänsterpartister och att detta forums inloggningsflik placeras på Vänsterpartiets hemsida.”

E33 Vantör
Införande av digitalt forum med inlogg via Vänsterpartiets hemsida

Vänsterpartiets hemsida är ett verktyg i behov av uppgradering. ”Debattsidan” är inaktiv och speglar inte den sprudlande verkligheten från lokalföreningarna. Det är därför
glädjande att se att strategidokumentet äntligen innehåller skrivelser om införandet av en
teknikplattform i egen regi. Av kompetenta programmerare är det gjort på cirka en vecka.
Men det ska INTE vara ett forum för ”fler” utan för ALLA. Det ska inte heller vara ett ledningsforum utan för att få in gräsrötterna från partiet. På så sätt kan +25 000 partikamrater
samlas på ett digitalt ställe. Forumet ska vara med inlogg och enbart för medlemmar (som
ex fackförbundet SEKO och miljörörelsen XR infört, med liknande vb-plattform som
forumet Sweclockers där inloggningsfliken då placeras på vänsterpartiets hemsida.
Detta knyter ihop partiorganisationen från Skåne i söder till Lappland i norr, där partikamraterna slipper tvingas ”adda” någon på FB, som ändå inte ger en inblick i sin egna eller
andras föreningsverksamhet, och där trafiken kontrolleras på egna servrar och inte av
algoritmer på FB som leder till Cambridge Analytica-skandaler.
Med ett forum krymper partiet avståndet mellan olika kamrater och föreningar och stärker
den platta organisation som vi vill vara. Politik existerar 24/7-365, men vår organisationsstruktur är stöpt för 9-17 på vardagar. Inför vi ett forum kommer vårt medlemsantal med
stor sannolikhet växa med flera hundra procent för att det strukturen blir lättillgänglig och
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inkluderande så människor kan tala med varandra när de vill, skapa arbetsgrupper med
vem de vill och mötas från norr till söder via skärmen, närsomhelst på dygnet – när de vill.
Organisationer som XR och Greenpeace använder redan digitala teknikplattformar som
tillåter människor från vårt avlånga land (och internationellt) att mötas framför skärmen.
Lokalföreningsmötet blir inte längre en omöjlighet för att man har barn, att ta sig till ”där
det händer” är endast ett par knapptryck bort via ett zoom/messenger-möte (ljud/bild).
Självklart är politiskt arbete ute i verkligheten ”irl” fortfarande en hörnsten i konsten att
påverka en människa, men kan XR/GP (världens bästa aktivister) verka i båda världarna så
kan vi!
Vi yrkar
att ”fler” på rad 565 stryks och kompletteras med ordet ”alla”.
att ”arbeta för” på rad 578 stryks och ersätts med: ”tillverka ett eget forum endast öppet
för alla partimedlemmar, som ligger på egen digital plattform driven, administrerad och
modererad av vänsterpartister och att detta forums inloggningsflik placeras på Vänsterpartiets hemsida.”

E34 Luleå
Avsnittet digitalisera viktiga ledningsfunktioner

I avsnittet diskuteras betydelsen av att arbeta utifrån en egen digital plattform samt att
utveckla egna digitala verktyg.
I Norrbotten arbetar distriktsstyrelsen och regionfullmäktigegruppen sedan flera år tillbaka med olika digitala stöd i arbetet: Zoom används för digitala möten, Dropbox för tillgång
till alla dokument. Vi delar också delar av dessa verktyg med våra partikamrater i övriga
Norrland. Regiongruppen använder även WhatsApp för chattar t ex under pågående
fullmäktige mm.
Valet av Zoom utgår från att det är den plattform som Sverige universitet använder i distansundervisning och för sammanträden. (Betydligt mer stabil än den kanske vanligaste
plattformen utanför universitetsvärlden = Skype for business.)
Andra stöd typ Trello (plattform för gemensamma projektarbeten) och andra plattformar
har också prövats och kan komma att användas i framtiden.
Vi har således mångårig erfarenhet av att nyttja befintliga system och tror att det finns
liknande erfarenheter på andra ställen i landet varvid vi inte ser att det finns skäl att utveckla egna lösningar när det finns en uppsjö av både freeware och lågkostnadslösningar
att tillgå.
Det kan därför finnas skäl i att arbeta med gemensamma lösningar istället för att alla provar fram egna lösningar.
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Vi yrkar
att ordet ”egen” byts ut mot ”gemensam” på rad 567 och 578.
att meningen som börjar med ”Vi behöver också…” på rad 567 och 568 stryks.

E35 Sörmland mfl
Fortbildning för partiets anställda

Under avsnittet En professionell arbetsgivare skriver man att alla chefer och förtroendevalda i arbetsledande ställning ska erbjudas chefsutbildning om de saknar en när de
anställs eller väljs. Det är bra. Vänsterpartiet ska vara en bra och professionell arbetsgivare
och det förutsätter att man kan erbjuda förtroendevalda i arbetsledande ställning fortbildning.
Tyvärr saknas en liknande ambition i strategidokumentet för partiets anställda. Om man
menar allvar med att vara en bra och professionell arbetsgivare så förutsätter det att man
också erbjuder de anställda på olika nivåer i partiet fortbildningsinsatser. Genom att utbilda både förtroendevalda och funktionärer så kan vi bygga en mer välfungerande organisation. Tidigare har partiets anställda– ombudsmän, administrativa sekreterare, politiska
sekreterare och kommunikatörer hänvisats till de utbildningsinsatser som riktats till våra
förtroendevalda. De utbildningar kan man som anställd naturligtvis ha nytta utav men
fortbildningsbehovet ser olika ut mellan förtroendevalda och anställda.
Det kan handla om utbildningar i till exempel mediateknik, ekonomi, journalistik eller
olika samhällsfrågor. Partiföreningar och partidistrikt har inte alltid möjlighet att själva
erbjuda sina anställda fortbildning och i takt med att kunskapskraven förändras och den
tekniska utvecklingen fortskrider så är det viktigt att våra anställda förses med de verktyg
som behövs för att möta denna utveckling. De flesta som har varit anställda ett tag kan nog
vittna om att den tjänst man har idag är betydligt annorlunda mot då man anställdes.
Vi yrkar
att strategidokumentet kompletteras med ett avsnitt om fortbildning för partiets anställda.
att partistyrelsen uppdras att ta fram förslag på fortbildningsinsatser för partiets anställda.
Abe Bergegårdh, Tierp, Peter Wiberg, Borås, Petra Modée, Nordanstig, Ingmarie Torstensson, Ale, Elias Lodin, Uppsala

E36 Uppsala län, Uppsala
Strategidokumentet

Vi anser att partistyrelsens förslaget till strategidokument saknar ett avsnitt om de äldres
situation i Sverige idag.
De äldre (över 65 år) utgör idag ca 20 procent av befolkningen. Under de närmaste tio åren
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kommer särskilt gruppen över 80 år att öka kraftigt. SCB prognosticerar att 2028 kommer
antalet personer över 80 år att öka med 50 procent jämfört med idag. Det handlar alltså om
en stor grupp där stora samhälleliga insatser behövs vad gäller framför allt omsorg och
sjukvård men även vad gäller t. ex boende och kollektivtrafik. Till det ska läggas behovet
av ett nytt rättvisare pensionssystem.
Vi vet också att det inom denna grupp finns många individer som är och har varit politiskt
aktiva inom den breda vänstern och som vill fortsätta att vara det så länge de orkar och kan.
Vi välkomnar strategidokumentets skrivningar om riktade satsningar för arbetarklassen,
landsbygden och den unga generationen men anser att partiet även bör ha en strategi för
arbetet för och med den äldre generationen.
Vi yrkar
att Vänsterpartiet ska utforma en tydlig politisk och organisatorisk strategi för och med
den äldre generationen.

E37 Liljeholmen Hägersten mfl
65+ skall vara en prioriterad målgrupp

I valtider talas det om att ”plocka lågt hängande frukter”. Detta talesätt borde gälla de äldre
väljarna.
I strategidokumentet är det en ensidig prioritering av yngre människor. Det skall satsas på
yngre kvinnor, lågavlönade kvinnor, offentliganställda kvinnor… Men vilka är det som är
dagens fattigpensionärer. Jo, det är kvinnor. Kvinnor som varit både lågavlönade och offentliganställda, kvinnor som tvingats arbeta deltid eller varit hemarbetande därför att det
för deras generation inte var någon självklarhet att få barnomsorg, kvinnor som därefter
varit tvungna att ta hand om både åldrande föräldrar och sina män därför att äldreomsorgen
inte räcker till.
Jag anser att det är ett feltänk att tro att dagens pensionärer inte kan byta parti. De som går
i pension i dag är 40-talisterna. Det var de som stod på barrikaderna 1968. Det var de som
slogs för rätten till barnomsorg för alla barn, för kvinnors rätt till arbete, för jämställdhet
och för fri abort.
Vänsterpartiet är det enda parti som ställde sig utanför pensionsöverenskommelsen och
därmed har rena händer när det gäller pensionsfrågan. Det är vi som arbetar för rätten till
en bra äldreomsorg och för att personal som arbetar inom äldreomsorgen skall ha goda
arbetsvillkor så att de både vill, kan och orkar fortsätta sitt arbete och för att anhöriga
till äldre och människor med funktionsvariationer inte skall tvingas slita ut sig som anhörigvårdare.
Det misstag som vänsterpartiet gör är att inte föra fram vår äldrepolitik och att nonchalera
de äldre väljarna och betrakta dem som hopplösa fall. Många äldre borde rösta på vänsterpartiet, men då måste vi också på ett bättre sätt föra fram de delar av vår politik som berör
de äldre.
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De som är 65+ är mer än 2 miljoner röstande. I riksdagen finns det bara en handfull
ledamöter som är 65+ och ingen av dem är vänsterpartist.
Vi har inte råd att, skall inte, bör inte, får inte nonchalera den stora väljargrupp som idag är
pensionärer.
Vi yrkar
att Vänsterpartiet i förslaget till strategidokument lyfter fram 65+ som en prioriterad
grupp.
Göran Larsson, Täby Danderyd, Britta Ring, Peter Lorentzon, Vita Bergen, Karin Rosberg, Kjell A Johansson, Upplands Bro, Maj Lis Jonsson, Birka Vasa, EvaLena Varhelyi,
Niklas Bjurström, Kungsholmen, Annelie Lindblom, Upplands Bro, Marketta Guevara
Kulju, Järfälla, Inga Lill Stjerndahl, Hans Arvidsson, Västra Södermalm, Elisabeth
Löfvander, Bromma

