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E1

Motionen vill ersätta texten i rad 2-8 med ett som betonar en ny ekonomisk politik, och av
ett studiearbete på central nivå som sörjer för att hela partiet görs delaktigt i arbetet med att
föra ut och vinna genomslag för en sådan.
Partistyrelsen anser att det centrala för möjligheten att vinna genomslag för partiets politik
är att främja rörelse, och genom att organisera människor utifrån gemensamma intressen.
Studier spelar och ska även fortsatt spela en viktig roll i partiets verksamhet, och Vänsterpartiet har sedan 2012 successivt byggt ut och utvecklat studieverksamheten på olika sätt,
inom ramen för det vi kallar Vänsterskolan, där en mängd olika studier på olika teman
anpassade till olika nivåer (grundstudier och fördjupningsstudier) har tagits fram för att
tillgodose olika behov. Men arbetet med att främja rörelse är huvuduppgiften, arbetet med
studier spelar i förhållande till denna inriktning en understödjande roll, och det är i denna
anda som partistyrelsen utformat strategidokumentet och det inledande stycket motionen
avser att ändra.
Partistyrelsen föreslår
att motion E1 avslås

E2

I motionen föreslås att den regionala nivån skrivs in på flera ställen där strategidokumentet
tar upp den lokala och centrala nivån, och att uttrycket centrala resurser ersätts av gemensamma resurser på två ställen.
Partistyrelsen har medvetet valt att föreslå ett strategidokument som prioriterar att stärka
partiföreningarna och där en stor del av ansvaret för att göra det läggs på den centrala
nivån. Naturligtvis har distrikten också viktiga roller att spela i det, men det är inte där vi
vill lägga huvudansvaret.
Det är framförallt en organisatorisk strategi. Konkret betyder det till exempel att vi vill
se partiföreningar som är tillräckligt starka för att bygga långsiktiga allianser med lokala
rörelser, på ett sätt som inte bara handlar om det parlamentariska arbetet utan också om att
knyta till oss fler i rörelsebyggandet. Det är framförallt i just partiföreningarna vi tror att
det rörelsebyggandet behöver ske. Distriktens roll är i första hand att stödja partiföreningarna i det.
Inget av det betyder i sig att de olika parlamentariska nivåerna skulle vara olika viktiga,
utan det kommer hela tiden förändras med det politiska läget och vilka frågor de politiska
konflikterna kommer att handla om. Motionens första och andra att-sats vill lägga in den
regionala nivån i skrivningar där det passar bra. Vi skriver också uttryckligt att den samordning vi vill bygga upp för att underlätta arbetet riktar sig till både den kommunala och
den regionala nivån.
Orsaken till att vi skriva om det som centrala resurser snarare än gemensamma är att vi vill
vara tydliga med att ansvaret för att genomföra det ligger på central nivå. Det är där vi har
resurser för att bygga upp de här funktionerna, där de lokala och regionala nivåerna sedan
kan bidra med sina framgångsexempel.
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Partistyrelsen föreslår
att motion E2 första och andra att-satsen bifalls
att motion E2 tredje, fjärde och femte att-satsen avslås

E3

I motionen föreslås att skriva in text om att prioritera ökade resurser för vård, skola och
omsorg på rad 29.
Strategidokumentet är tänkt att användas för en lång tid framåt – det förra genomfördes
till exempel över åtta år. Därför har partistyrelsen medvetet valt att överlag inte skriva in
särskilt specifika politiska prioriteringar i dokumentet, annat än när det är direkt kopplat
till organisatoriska strategier.
Det kommer säkert finnas gott om tillfällen när just vård, skola och omsorg är prioriterade
frågor på olika sätt, och det kommer också finnas tillfällen när det istället handlar om klimatomställning, arbetsrätt eller något helt annat. Den prioriteringen kommer behöva göras
allt eftersom.
Partistyrelsen föreslår
att motion E3 avslås

E4

I motionen föreslås att ordet “skiljelinjerna” på rad 47 ändras till “klasskillnaderna”.
Poängen med punkten på rad 47 är att vi vill tydliggöra vilka de verkliga skiljelinjerna är
mellan olika politiska krafter i Sverige, bland annat eftersom högern systematiskt arbetar
med att försöka sprida falska bilder av vad de skiljelinjerna är. Det handlar också om att
fortsätta bli bättre på att visa skillnaderna mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna,
eftersom de ofta försöker släta över de skillnaderna.
En del av det handlar förstås om att diskutera både klasskillnader och andra sorters ojämlikhet, men det är inte det som är poängen i just den här meningen.
Partistyrelsen föreslår
att motion E4 avslås

E5

I motionen föreslås att en ny punkt läggs till efter rad 47, med lydelsen “lägga politiska
förslag som understryker och tydliggör politiska konfliktlinjer i samhället, med målet att
sätta en vänsteragenda för den politiska diskussionen.”
På rad 44 i förslaget till strategidokument finns en punkt om vilken sorts politiska förslag
vi vill prioritera, där vi lyfter fram de som “uttrycker vår ideologiska grundberättelse”. I
avsnittet Våga vara Sveriges enda Vänsterparti finns också flera skrivningar som handla
om precis det motionen vill se, till exempel en punkt om att “driva skarpa, radikala förslag
som skiljer ut oss från andra partier” (rad 283).
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Partistyrelsen delar med andra ord motionens utgångspunkter. Att lägga in en extra punkt
om det, i ett avsnitt långt innan det resonemanget förs uttryckligt, skulle inte förstärka
poängen.
Partistyrelsen föreslår
att motion E5 avslås

E6

I motionen föreslås att ordet “klokt” på rad 92 ändras till “tydligt”
Partistyrelsen ser det som en särskild poäng att betona att tål att funderas på hur vänsterns
världsbild och utgångspunkt kan uttryckas på bästa sätt. Det räcker inte att ha rätt i sak – vi
behöver vara balanserade, klartänkta, ha fötterna på jorden och ha bra ord för att förmedla
det. Det är en av vänstern uppgifter att tillsammans utveckla den sortens klokskap.
Partistyrelsen föreslår
att motion E6 avslås

E7

I motionen föreslås att en mening läggs till på rad 135 med lydelsen “Partiet ska representeras av minst 25 procent som är arbetare eller har arbetarebakgrund på alla nivåer är
2022.”
Partistyrelsen delar helt ambitionen att vi ska ha fler representanter i arbetaryrken. Avsnittet om klass handlar bland annat om hur vi kan göra för att gå i den riktningen, där vi
bland annat framhåller det fackliga organisationsbygget, att prioritera arbetsplatsfrågor
politiskt och att arbeta med organisationskulturen för att fler ska känna sig hemma i Vänsterpartiet.
Däremot har partistyrelsen inte föreslagit någon kvotering utifrån klass. En praktisk
svårighet med det skulle vara dra tydliga gränser mellan olika klasspositioner och -bakgrund. Det finns gott om tydliga exempel på när någon jobbar eller inte jobbar i ett arbetaryrke, men också mängder av situationer där det inte alls är uppenbart. Samma sak
gäller vilka som har arbetarbakgrund.
Vi vill istället att till exempel valberedningar ska se till helheten och tänkta till om hur den
ser ut. Vi tror att det kommer mycket bättre diskussioner ur det, än om vi försökte ta fram
riktlinjer för hur vi bäst beskriver en enskild medlems position i klassamhället.
Partistyrelsen föreslår
att motion E7 avslås
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E8

I motionen föreslås att punkten på rad 136 ändras från “synliggöra fler förtroendevalda
med arbetaryrken” till “synliggöra fler förtroendevalda inom alla yrkesgrupper”.
Det partistyrelsen vill med formuleringen på rad 136 är att det ska synas bättre att Vänsterpartiet har många förtroendevalda med arbeten som t ex präglats av rigida regler kring
arbetstiden, monotona arbetsuppgifter eller fysiska skador. Svaret på frågorna i motionen
är att till exempel sjuksköterskor naturligtvis också är en del av Vänsterpartiets väljarbas.
Vi är glada över att många människor med vitt skilda livssituationer röstar på Vänsterpartiet och är aktiva här.
Den analys vi gör i det här avsnittet är däremot att vi har en särskilt stor potential att växa
långsiktigt bland människor i arbetaryrken. Det är samma sorts resonemang som vi för om
unga människor. Vi kan se att vi har större potential att växa bland unga än bland äldre, och
samtidigt vara glada för varje pensionär som väljer att vara aktiv i Vänsterpartiet.
Partistyrelsen föreslår
att motion E8 avslås

E9

I motionen föreslås att en ny punkt läggs till på rad 138 med lydelsen ”prioritera arbetarklassen som en strategisk målgrupp kommunikativt och organisatoriskt för att möjliggöra
en majoritet i riksdagen för ekonomisk jämlikhet”
Partistyrelsen delar den övergripande intentionen i motionen. Strategidokumentet pekar
ut två grupper där vi tror att det finns en särskild, långsiktig potential för Vänsterpartiet
att växa: den unga generationen och människor i arbetaryrken. Därför finns det också
siffersatta mål till 2030 för just de två grupperna (rad 117 och 142). I de här avsnitten och
i resten av strategidokumentet föreslår vi en rad förändringar som vi tror behövs för att nå
de målen, som bland annat handlar om att förändra både kommunikation och organisation
utifrån vad vi tror behövs för att växa i just de här grupperna.
Däremot har vi medvetet valt att inte använda ordet “målgrupper” i de här avsnitten, för att
inte förväxla den här långsiktiga analysen med de analyser vi till exempel gör inför varje
val. Under den korta tid en valrörelse pågår vill vi maximera antalet röster på Vänsterpartiet, och det kan mycket väl betyda att vi gör andra eller mer specifika prioriteringar (som
vi skriver på rad 49). Om vi till exempel kan se att den kortsiktiga potentialen att växa är
störst bland kvinnor i vissa LO-yrken, skulle det kunna bli det som är målgruppen i valrörelsen. Samma sätt att tänka i mer specifika målgrupper kan behövas också utanför en
valrörelse, till exempel i kampanjer eller nya politiska situationer.
Den övergripande strategin kommer förstås prägla alla sådana diskussioner, och just därför är det bra att använda ord som skiljer på det långsiktiga och det kortsiktiga. I linje med
det föredrar vi att inte använda ordet målgrupp just här.
Partistyrelsen föreslår
att motion E9 avslås

Svar E-motioner

6

E10

I motionen föreslås att på rad 148 skjuta in en ny mening med lydelsen “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.”
Partistyrelsen är förstås helt överens med motionen om att klimatfrågan är helt avgörande.
Det just det här avsnittet handlar om är hur vi blir bättre på att växa bland unga människor och samarbeta de nya rörelser som byggs upp, oavsett vilka frågor det handlar om. I
meningen innan, på rad 147, nämner dokumentet “unga fackligt aktiva, klimataktivister
och studenter” som exempel på olika sammanhang där vi vill vara aktiva.
Det här dokumentet handlar också långsiktiga strategier, och med tiden kan det skifta vilka
frågor som spelar störst roll. Det är också ett skäl till att inte förutsätta att det är en viss del
av rörelserna som samlar flest.
Partistyrelsen föreslår
att motion E10 avslås

E11

I motionen föreslås 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 och att texten ”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” på rad 159-160.
Partistyrelsen delar bilden att Vänsterpartiet lokalt bör fokusera på att stödja ungdomars
möjligheter att självständigt organisera sig i Ung Vänster. De skrivningar vi föreslog
handlade framförallt om att partiföreningar behöver se till att den vanliga verksamheten är
intressant för unga människor också. Mycket av strategidokumentet handlar om hur vi blir
bättre på det. Det var inte tänkt som något som kan göras istället för att hjälpa unga människor att starta Ung Vänster lokal, och eftersom texten kan missförstås håller vi med om att
det är bättre att byta ut den.
Partistyrelsen föreslår
att motion E11 bifalls

E12

I motionen föreslås att lägga till två punkter efter rad 160, med lydelsen att “aktivt sträva
efter att öka representationen av unga på olika poster, samt att i högre utsträckning lyfta
och profilera dessa” och att “analysera och ta fram en strategi för att öka antalet aktivister
som går över från Ung Vänster till aktivt engagemang i Vänsterpartiet.”
I det förra strategidokumentet slog kongressen 2012 fast att vi “behöver föryngra Vänsterpartiet på alla nivåer för att bättre stämma överens med den bild vi vill förmedla av oss
själva.” Vi har också arbetat med det under lång tid, och kan se flera tecken på att det ar-
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betet varit framgångsrikt. Vänsterpartiets riksdagsgrupp var till exempel den näst äldsta av
alla partier när beslutet fattades, medan vi nu efter valet 2018 tvärtom har den näst yngsta
riksdagsgruppen.
Samtidigt ser partistyrelsen att det genomslaget för yngre generationer inte varit lika stort
överallt i organisationen. Det är också en av flera faktorer som kan spela roll för målsättningen att växa långsiktigt i den unga generationen. Motionens förslag till skrivning är
klokt formulerad.
Partistyrelsen ser också en god poäng med motionens förslag att ta fram en specifik
strategi för att öka antalet aktivister som går från Ung Vänster till Vänsterpartiet. Vi skulle
kunna ha mycket mer genomtänkta rutiner och kommunikationsstrategier för att den som
känner sig för gammal för ungdomsförbundet oftare ska landa i att bli aktiv i Vänsterpartiet. Hur det skulle kunna se ut behöver vi förstås diskutera tillsammans med Ung Vänster.
Vi tänker att det en sådan strategi skulle kunna visa sig göra stor skillnad med ganska enkla
medel.
Partistyrelsen föreslår
att motion E12 bifalls

E13

I motionen föreslås att partistyrelsen får i uppdrag att omgående se över kansliorganisationen så att medlemmar lätt kan få hjälp av sakkunniga för att på så sätt kunna göra en
bättre insats i lokal- och regionalpolitiken.
På rad 195 i förslaget till strategidokument finns det en skrivning om att “bygga upp
centrala resurser som kan hjälpa till med att sprida till exempel framgångsrika förslag,
kampanjer och organisationsmodeller som kan användas på många håll i landet.” Partistyrelsen tror att det är den vägen vi behöver gå för att underlätta det lokala parlamentariska arbetet.
Det pågår dessutom redan ett arbete med att se över hur vi lättare kan bistå våra lokal- och
regionalpolitiker. I den av partistyrelsen antagna verksamhetsplanen 2019-2020 beskrivs
möjligheterna med ett mer enhetligt oppositionsarbete och hur våra politiska prioriteringar
ska få genomslag i hela organisationen. Partistyrelsens ambition är att hjälpa distrikt och
partiföreningar att höja nivån på oppositionsarbete och rörelsebyggande och lära av de
framgångsrika exempel som finns runt om i landet. Det påbörjade politikutvecklingsarbetet ska kunna komma politiker på samtliga nivåer till godo.
När det gäller rådgivning i specifika frågor finns möjlighet att vända sig till den centrala
info-mailen info@vansterpartiet.se eller SKR-gruppen. Partistyrelsen anser att med
ytterligare prioritering av det lokala parlamentariska arbetet och en omstrukturering av
partikansliet skulle de i strategidokumentet övrigt utpekade prioriteringarna vara svåra att
fokusera på.
Partistyrelsen föreslår
att motion E13 anses besvarad
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E14

I motionen föreslås att rad 208-215 ersätts av tre nya stycken, som handlar om
förutsättningarna för Vänsterpartiet att växa utanför storstadsområdena.
Partistyrelsen ser flera poänger med motionens textförslag. Dels ger det en mer nyanserad
bild av Vänsterpartiets styrkor och svagheter än den kortare texten i originalförslaget. Dels
gör den bilden det också tydligare varför det finns starka skäl att tro att Vänsterpartiet har
möjlighet att växa ordentligt i många landsbygdskommuner.
Partistyrelsen föreslår
att motion E14 bifalls

E15 första, andra, tredje och femte att-satsen

I motionen finns fem att-satser, varav fyra besvaras här. De att-satserna föreslår (1) att
Vänsterpartiet ska ha ett mål om aktiva partiföreningar i alla Sveriges kommuner, (2) att
alla administrativa kostnader från partikansliet för föreningar under 40 medlemmar avskaffas, (3) att partistyrelsen tar fram en plan för hur de små partiföreningarna ska få bättre
stöd och (5) att den landsbygdspolitiska plattformen ska revideras innan valet 2022.
Partistyrelsens förslag till skrivning i strategidokumentet, att “utforma en tydlig politisk
och organisatorisk strategi för att växa utanför städerna inför valet 2022” (rad 225), är
medvetet ganska allmänt hållen. Under det år Framtidskommissionen arbetade hann de ta
fram genomtänkta underlag för beslut i en rad vitt skilda frågor, vilket syns i strategidokumentet. När det gäller en strategi för landsbygdsvänstern är förslaget kortfattat för att det
behövs en mer precis analys av förutsättningarna och möjligheterna än det vi har idag. Det
förslag vi lagt handlar därför om att fortsätta den diskussionen, vara öppna för att tänka
nytt om vilka faktorer som spelar störst roll för möjligheterna att växa, och att vi sedan
prioriterar konkreta åtgärder utifrån det.
Det kan till exempel tänkas vara helt rätt mål att satsa specifikt på att ha aktiva partiföreningar i varje kommun i hela Sverige. Samtidigt skulle det också kunna visa sig att
det finns särskilda skäl till att vi är som allra svagast i vissa kommuner, och att det är värt
mycket mer att prioritera andra delar av landsbygden. Vi skulle också mycket väl kunna
komma till den pragmatiska slutsatsen att det behöver vara upp till varje distrikt att göra
den prioriteringen, eftersom det är där arbetet behöver ske. Därför tror vi att det är en dålig
idé att den här kongressen fattar specifika beslut om det.
Förslaget om att avskaffa alla administrativa kostnader för de minsta partiföreningarna
skulle också behöva utredas konkret först. Vi behöver veta vad det kostar och tänka igenom om det är det bästa sättet att använda de pengarna. För hur många små partiföreningar är egna budgetmedel en stor begränsning, jämfört med t ex praktiskt stöd från en
distriktsombudsperson?
Kongressen har tillsatt en utredning som ska se över distriktens och partiföreningarnas
ekonomi. Utredningen beräknas vara klar hösten 2020. Partistyrelsen vill avvakta utredningens resultat innan beslut om åtgärder fattas.
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Den femte att-satsen, om att revidera den landsbygdspolitiska plattformen, behandlas
bäst tillsammans med de andra motioner som handlar om att ta fram eller revidera olika
plattformar eller program. Vi föreslår därför att den i likhet med dem hänvisas till den nya
partistyrelse som väljs av kongressen.
Partistyrelsen delar helt ambitionen att stödja små partiföreningar bättre, och ser det som
en del av den organisatoriska strategi vi föreslår på rad 225. Däremot vill vi ta fram bra
underlag innan vi väljer vilken väg vi tar i den riktningen.
Partistyrelsen föreslår
att motion E15 första och andra att-satsen avslås
att motion E15 tredje att-satsen anses besvarad
att motion E15 femte att-satsen hänvisas till PS

E15 fjärde att-satsen, E16

E15 fjärde att-satsen föreslår att en landsbygdspolitisk talesperson ska utses. Motion E16
föreslår att lägga till texten “samt uppdra till partistyrelse och riksdagsgrupp att utse en
regionalpolitisk talesperson” på rad 226 i strategidokumentet.
Vilka talespersoner Vänsterpartiet har och hur fördelningen av frågor ser ut mellan dem
behöver förändras kontinuerligt och beslutas i en samlad process. Därför vill vi, som vi
alltid gör, avråda från att kongressen fattar beslut om det.
Frustrationen över att den politiska debatten i media är så fokuserad på storstädernas problem är helt rimlig. Vänsterpartiet har en bra politik för landsbygden, som ger oss en bra
grund för att synas och prata med människor i de här frågorna. Det vi ser som nyckelfrågan
där är att vi fortsätter stärka vår organisation över hela landet.
Den stora poängen med det här avsnittet av strategidokumentet är att Vänsterpartiet kommer sjösätta ett omfattande strategiskt arbete med hur vi kan växa utanför städerna i nästa
val. Vi vet inte vilka slutsatser som kommer ur den processen – det kan mycket väl visa
sig att vi behöver arbeta på helt andra sätt än vi gjort förut. Därför vill vi att den nya partistyrelsen inte är låst till en viss modell.
Partistyrelsen föreslår
att motion E15 fjärde att-satsen avslås
att motion E16 avslås

E17

I motionen föreslås att efter rad 226 lägga till en ny punkt om en ekonomisk politik för
landsbygden, som bland annat tar upp självförsörjningsgrad, odlingsbidrag, antibiotikahalt i kött och information om hälsoproblem med buller.
I förslaget till strategidokument föreslås redan att Vänsterpartiet ska utforma en politisk
strategi för att växa utanför städerna (rad 225). Politiska förslag för att förstärka ekonomin i landsbygden kan förstås visa sig vara en del i det. Överlag har vi inte lagt in särskilt
mycket konkreta politiska förslag i själva strategidokumentet, eftersom det handlar om
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att slå fast en långsiktig inriktning och de konkreta förslagen kan behöva förändras allt
eftersom.
Partistyrelsen tror inte heller att de exempel motion E17 väljer att lyfta fram ger en bra
helhetsbild av vilka politiska förslag som skulle spela störst roll. Vänsterpartiet presenterade en samlad politik på området i riksdagsmotionen En förbättrad landsbygdspolitik
(2017/18:2941). Där lyfter vi bland annat fram infrastruktur, offentlig service och lokala
sparbanker som viktiga ekonomiska frågor.
Partistyrelsen föreslår
att motion E17 avslås

E18

I motionen föreslås att raderna 273-287 stryks och ersätts med text med delvis annat innehåll.
Motionen vill att partiet ska utveckla sin förmåga att bygga breda koalitioner, inklusive
liberala krafter, och ingå kompromisser med syfte att isolera nationalistiska och konservativa krafter.
Motionen föreslår vidare att texten ska ge uttryck för partiets vilja att gå in och styra inte
bara kommuner och regioner, utan också Sverige. Motionen vill slutligen att partiet ska
lägga större tonvikt vid mindre reformer som vi genomför här och nu, och hur de hänger
ihop med partiets långsiktiga mål än vad dokumentet idag gör.
Dagens politiska landskap är komplext och svårnavigerat. På den nationella nivån tvingas
Vänsterpartiet förhålla sig till två, ibland svårförenliga målsättningar, den ena kortsiktig,
den andra mer långsiktig. Den första handlar om att hålla Sverigedemokraterna utanför
den styrande makten. Valet att släppa fram Stefan Löfvéns minoritetsregering hade bland
annat det syftet.
Den andra, mer långsiktiga, av partiets målsättningar handlar om att förskjuta själva
tyngdpunkten i den politiska debatten i syfte att tydliggöra de politiska skiljelinjerna längs
höger-vänsterskalan. Detta är sannolikt avgörande för om vi på sikt ska lyckas bygga en
majoritet för vänsterpolitik och marginalisera högerextremismen. I förslaget till strategidokument skriver vi mycket om den långsiktiga uppgiften, bland annat för att inte alltid är
så enkelt att göra det bra. Det som skiljer ut oss från andra behöver samtidigt tvinnas ihop
med ett politiskt hopp om att det går att genomföra.
Vänsterpartiet vill och kan regera, på alla nivåer. Grundfrågan för oss är vad det politiska
resultatet blir. På det lokala och regionala planet har vi på många håll gjort valet att vara
med och styra, för att vi sett en reell möjlighet att få genomslag för vår politik. Hur vi vill
resonera kommer alltid behöva bero på de situationer som uppkommer. På nationell nivå
fattade vi inriktningsbeslut om hur vi tänkte i regeringsfrågan i valplattformarna inför
de två senaste valen. Till nästa val kommer vi förstås göra något motsvarande, så att hela
Vänsterpartiet är med i den processen. Det är bättre än att försöka hantera den frågan i det
här strategidokumentet.
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Partistyrelsen föreslår
Att motion E18 avslås

E19

Motionen föreslår att en ny punkt läggs till sist i avsnittet Våga vara Sveriges enda Vänsterparti. Punkten handlar om att ge skattebetalare och regeringar ökat inflytande över
bankerna.
Behovet av reglering av bankernas verksamhet, ökat statligt bankägande och stärkt skydd
för såväl bankernas kunder som skattebetalare i allmänhet i samband med finansiella
kriser är stort. Vänsterpartiet driver sedan många år en lång rad konkreta krav som rör
banksektorn.
Partistyrelsen sympatiserar med andemeningen i motionen. Däremot anser partistyrelsen
inte att strategidokumentet är rätt plats att lyfta frågan om kontroll över bankerna. Dokumentet innehåller inga andra sakpolitiska krav, utan handlar om organisatoriska prioriteringar och strategier.
Partistyrelsen föreslår
Att motion E19 avslås

E20

Motionen föreslår att ordet ”platser” byts ut mot ”grupper” på rad 292 i dokumentet.
Motionen argumenterar för att ekonomiskt missgynnade finns överallt, inte bara på vissa
platser, och att dokumentet bör fokusera på att vinna ökat stöd i ”gruppen” ekonomiskt
missgynnade, snarare än på platser som drabbats av högerpolitiken.
Den mening motionen vill ändra i refererar till de långsiktiga prioriteringar som beskrivs
tidigare i dokumentet; nämligen ett ökat fokus på att nå målgrupperna arbetare och unga,
dels utöka vår närvaro och öka vårt stöd i glesbygd och i förorten. Som vi även berör i
avsnittet om Klass, så spelar just plats en viktig roll för människors livssituation, tillgång
till resurser och upplevelser av makt och gemenskap. Vi har inte varit tillräckligt bra på att
ha med den förståelsen i vårt politiska arbete och flera förslag i strategidokumentet har till
syfte att belysa det problemet.
Meningen beskriver alltså bara det som redan föreslås som delvis nya prioriteringar under
rubrikerna ”Klass”, ”Den unga generationen”, ”En strategi för landsbygdsvänstern” och
”organisering i orten”. Det skulle därför bli ologiskt att byta ut ordet ”platser” mot ordet
”grupper”.
Partistyrelsen föreslår
att motion E20 avslås
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E21

Motionen föreslår att ett helt nytt stycke om aktivism och organisering läggs till under del
II i strategidokumentet. Stycket avslutas med fyra konkreta förslag på åtgärder.
Motionen vill lägga till en ny text som betonar vikten av att partiet tar sig an uppgiften att
bygga en stark och bred vänsterrörelse. I motionen textförslag framförs att partiet behöver
strategier för att bättre ta tillvara medlemmarnas engagemang i partiet, att fler medlemmar
ska kunna bli självständiga organisatörer samt lägga ett ökat fokus på aktivism och initiativ underifrån.
Partistyrelsen delar uppfattningen att partiet måste bli bättre på att ta tillvara medlemmarnas engagemang och bredda partiets verksamhet så att fler kan hitta sätt att vara
aktiva. Hela strategidokumentet genomsyras av just denna ambition. I dokumentet finns
också en rad konkreta förslag med det syftet; exempelvis ska en ny handledning för hur
partiföreningar och distrikt kan hjälpa medlemmarna att hitta sin roll tas fram och en stor
satsning på digital aktivism ska genomföras. Vidare ska partiföreningarnas organisatoriska förmåga stärkas dels genom de planerade ledarutbildningarna, dels genom de strategiska planer partiföreningarna ska arbeta med. Sammantaget syftar dessa satsningar till
att underlätta för lokal organisering och öppna nya vägar att vara aktiv i partiarbetet.
Motionen föreslår att det ska skapas strukturer för aktivistiska nätverk. Det är oklart var
som avses med förslaget. Det står idag partiföreningar och distrikt fritt att inrätta vilka
nätverk, utskott, arbetsgrupper etc de själva anser lämpliga för att genomföra beslut och
planerade aktiviteter. Partistyrelsen har inte uppfattat att det finns någon önskan om en
mer formaliserad nätverksorganisering, tvärtom är friheten att organisera arbetet på olika
sätt uppskattad i föreningar och distrikt. Om motionen istället avser nationella nätverk har
det gjorts ett antal försök med sådana tidigare, vilka aldrig lett till någon varaktig aktivitet.
Partistyrelsen är i nuläget inte beredd att lägga ner arbete och resurser på att åter försöka
upprätta nya nationella nätverk. Fokus i arbetet med at utveckla aktivism och organisering
bör istället ligga på att stärka den lokala nivån enligt de förslag som nämnts ovan.
Motionen föreslår slutligen att kommande vänsterdagar ska prioritera aktivism. Det är ett
förslag Partistyrelsen tar med sig in i arbetet med kommande vänsterdagar. Det är däremot
inte lämpligt att kongressen låser fast planeringen av kommande vänsterdagar med en
sådan formulering i strategidokumentet.
Partistyrelsen föreslår
Att motion E21 avslås

E22

I motionen föreslås att tillägg görs i strategidokumentet angående rutiner för att medlemskap upphör av misstag och förenkla hantering av medlemsavgifter för att förebygga detta.
Idag gäller följande när det gäller hantering av medlemsavgiften. I början av året skickas
det ordinarie inbetalningskortet för medlemsavgiften ut och därefter följer totalt tre
påminnelseutskick under året för den som inte betalar sin medlemsavgift. Varje medlem
får alltså fyra chanser att betala medlemsavgiften innan hen skrivs ut som medlem 31/12.
Därutöver informerar partikansliet medlemsansvariga i partiföreningarna om att påminnelser skickas ut så att egna initiativ kan tas i form av rundringning och egna utskick. Det
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finns även instruktioner för hur en medlemsansvarig kan ta reda på relevanta uppgifter om
t ex en medlems OCR-nummer om man vill informera om det.
I nuläget kan man betala sin medlemsavgift via bankgiro eller om man är helt ny medlem
även med bank/kreditkort. Partistyrelsen ser att det kan finnas behov av att se över fler
olika betalformer som t ex Swish. Av tekniska skäl är det dock inte helt enkelt att införa
många olika betalformer för redan befintliga medlemmar, men det är något som partikansliet arbetar med.
Partistyrelsen anser att de skrivningar som står om medlemmar och medlemsvård i
förslaget till Strategidokumentet, tillsammans med existerande rutiner kring medlemsavgiften och påminnelser, väl täcker in det mesta som föreslås i motionen.
Partistyrelsen föreslår
att motion E22 avslås

E23

Motionen föreslår att två meningar och ett ord läggs in på olika ställen i dokumentet. Tilläggen handlar om att föra in tillgänglighetsperspektivet i texten, samt understryka vikten
av att alla ska kunna delta i partiets verksamheter oavsett funktionsförmåga.
Att partiet ska vara inkluderande och tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga är både
en grundläggande demokratifråga och en viktig del i ambitionen att bygga en bredare och
starkare rörelse.
Partiet har sedan 2014 en intern tillgänglighetspolicy med riktlinjer för hur lokaler och
partiaktiviteter ska utformas för att maximera tillgängligheten.
Partiet centralt arbetar kontinuerligt med uppföljning av hur arbetet med att leva upp till
policyn går. Bland annat har två enkätundersökningar riktad till distrikt och partiföreningar genomförts 2017 och 2019. Det yttersta ansvaret för att policyn följs ligger dock på
styrelserna på respektive nivå, vilket också uttrycks i policyn. Partistyrelsen menar att
det ansvaret inte kan vältras över på partiet centralt för att det finns brister i den lokala
tillämpningen. Det är istället något som måste lyftas gentemot de lokala och regionala
styrelserna.
Partistyrelsen delar motionens uppfattning att tillgänglighet bör adresseras i dokumentet,
men föreslår en annan disposition jämfört med motionen.
Partistyrelsen föreslår
att följande mening läggs till sist på rad 515: ”Alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna
delta i Vänsterpartiets möten och aktiviteter.”
att motion E23 första att-satsen därmed anses besvarad.
att motion E23 andra att-satsen avslås
att motion E23 tredje att-satsen bifalls
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E24

Motionen vill ersätta hela avsnittet ”En organisation för digitala aktivister” med en delvis
ny text, samt ändra avsnittets rubrik till ”Att kommunicera ett radikalt budskap”. Motionen föreslår också att två nya punkter läggs till sist i avsnittet och att en punkt som idag
ligger under avsnittet ”Organisering i orten” flyttas och läggs sist i detta avsnitt.
Motionen vill bredda avsnittet om digital aktivism till att mer allmänt handla om partiets
kommunikation. Mot den bakgrunden föreslås en ny rubrik ”Att kommunicera ett radikalt
budskap”.
Vidare har ett nytt inledande stycke lagts till som kortfattat beskriver hur partiets kommunikation i allmänhet bör utformas. Partistyrelsen har inga invändningar mot texten i sak,
men anser inte att texten hör hemma i detta stycke. Mycket av sakinnehållet är tillgodosett
i andra delar av dokumentet, exempelvis i avsnitten ”Våga vara Sveriges enda vänsterparti” och ”Klass”.
Det aktuella avsnittet blir mer stringent och begripligt om det fokuserar på digital aktivism
och konkreta förslag för att stärka partiets röst i sociala medier och andra digitala plattformar.
Motionen vill också stryka hela stycket på rad 382-385. Det vore olyckligt, eftersom
stycket understryker vikten av att testa hur väl vår digitala kommunikation träffar de målgrupper vi vill nå, samt behovet av att erbjuda partiets förtroendevalda utbildning i sociala
medier. Det är viktiga åtgärder som bör finans kvar i dokumentet.
Partiet har som ambition att vara en professionell arbetsgivare, vilket specifikt understryks
längre fram i dokumentet. Anställningar i partiet sker, och bör fortsätta ske, i enlighet med
partiets arbetsgivarpolicy och i samverkan med fackliga representanter.
Motionens förslagspunkt ”utveckla en vässad strategi för att lyfta och försvara utspel i sociala medier” utgör en väl detaljerad specificering av innehållet i de utbildningar i digital
kommunikation som redan utlovas i dokumentet.
Motionen vill flytta punkten om ökad mångfald i representation i sociala medier mm från
avsnittet ”Organisering i orten”. Partistyrelsen anser att det centrala är att punkten är med
och att dess placering är mindre viktig.
Motionen vill ersätta ”digitala aktivister” med ”dem som arbetar med kommunikation,
som anställda och aktivister” i meningen på rad 356-358. Det är helt i linje med vad som
redan står i den andra förslagspunkten på rad 392, och utgör ett bra förtydligande.
Partistyrelsen föreslår
Att motion E24 avslås
Att meningen på rad 356-358 ändras till ”Det behövs till exempel regelbundna fysiska
träffar för de som arbetar med kommunikation, som anställda eller aktivister, för att vi
tillsammans ska kunna utveckla vårt sätt att effektivt arbeta med sociala medier.”
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E25

Motionen vill stryka ordet ”fysiska” i meningen ”Det behövs till exempel regelbundna
fysiska träffar för digitala aktivister…” som börjar på rad 356. Motionen vill också ersätta
orden ”centralisera”, ”centrala” och ”centralt” med ”samordnat”, ”samordna” och ”genomtänkt” i de tre meningarna på raderna 369-372.
En tydlig och effektiv kommunikation i sociala medier är en central komponent i politisk
opinionsbildning och mobilisering. På nationell nivå ligger partiets arbete med sociala
medier väl framme jämfört med andra partier. Också i distrikt och partiföreningar görs
mycket bra arbete med sociala medier, men det återstår att bredda både kunskaper och
engagemang så att fler partifunktionärer, förtroendevalda och medlemmar bär och utvecklar partiets röst på den digitala arenan. I avsnittet ”En organisation för digitala aktivister”
adresseras detta behov och en rad konkreta förslag läggs fram. Bland annat nämns behovet
av regelbundna fysiska träffar för digitala aktivister från hela landet. I avsnittet slås också
fast att partiet behöver centralisera sitt budskap mer än idag. Syftet är att göra partiets
profil tydlig och igenkännlig. Ett väl genomtänkt centralt budskap kan också fungera som
underlag för lokala anpassningar, och på så sätt förstärka partiets kommunikation på alla
nivåer.
Motionen menar att den digitala utvecklingen gör att behovet av fysiska träffar minskat.
Partistyrelsen instämmer i det.
Motionen vänder sig emot förslaget att i högre grad centralisera partiets budskap. Motionen menar istället att partiets budskap ska vara samordnade.
Det är oklart hur denna samordning ska ske i praktiken om inte just genom ett mer centraliserat budskap, som sedan anpassas och sprids regionalt och lokalt. Partistyrelsens uppfattning är att ett mer samordnat budskap är själva målet, medan centralisering är medlet
för att nå dit. Texten bör därför stå kvar oförändrad.
Partistyrelsen föreslår
Att motion E25 första att-satsen bifalls
Att motion E25 andra och tredje att-satsen avslås

E26

I motionen föreslås att Strategidokumentet kompletteras med ytterligare en punkt efter rad
394 med följande lydelse: möjliggöra medlemskap via Swish eller liknande verktyg.
Den som vill bli medlem i Vänsterpartiet kan idag på partiets hemsida fylla i ett enkelt
ansökningsformulär som fungerar på olika plattformar, mobil, surfplattor och dator. Möjligheten finns därefter att välja att betala sitt medlemskap direkt via bank/kreditkort eller
få ett inbetalningskort hemskickat.
Partistyrelsen håller med motionen om att det är viktigt att det ska vara så enkelt som
möjligt att bli medlem i Vänsterpartiet. Redan idag är det enkelt via ansökningsformuläret,
men självklart kan det finnas behov av att se över fler förenklingar och betalmöjligheter
som t ex Swish. Det är något som redan finns på planeringsstadiet på partikansliet och
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behöver inte särskilt skrivas in specifikt i strategidokumentet.
Partistyrelsen föreslår
att motion E26 avslås

E27

Motion E27 vill att möjligheten att skapa en modererad digital plattform för intern debatt,
och att det skrivs in i strategidokumentet.
Det finns idag en debattsida på Vänsterpartiets hemsida, kallad V-debatt. Sidan är öppen
så att alla medlemmar kan delta i debatten och inläggen kan läsas av alla. Där kan medlemmar mötas över partiförenings- och distriktsgränser för debatt, även med förtroendevalda.
Partikansliet har redaktörsansvar för sidan. Det som efterfrågas i motionen är alltså redan
tillgodosett.
Trots att det, delar partistyrelsen förhoppningen i motionen om att de politiska diskussionerna i Vänsterpartiet skulle kunna bli mycket mer levande och spännande. Ser vi tillbaka
lite, är vår bild att vi prövat många olika vägar för det utan att hitta någon som lett fram till
det målet. Det är uppenbarligen inte enkelt.
Partistyrelsen föreslår
att motion E27 anses besvarad

E28

Motionen en strykning av hela stycket på rad 453-457. Vidare föreslår motionen att hela
stycket på rad 458-462 stryks och ersätts med en ny mening.
Motionen föreslår strykningar av de stycken i avsnittet ”Förtroendekultur” som handlar
om behovet av en mer förtroendefull inställning till demokratiskt valda representanter och
styrelser i partiet. Motionen anser att dessa stycken ”direkt eller indirekt problematiserar
kritik mot ledningen”.
Att aktivt eftersträva en mer förtroendefull kultur i partiet handlar inte om att tysta saklig och relevant kritik. Det är en självklarhet att den som blir vald till ett uppdrag i partiet
måste förtjäna fortsatt förtroende genom lyhördhet gentemot medlemmarna och mottaglighet för konstruktiv kritik. Denna skyldighet för förtroendevalda nämns också uttryckligen i avsnittet. Partistyrelsen anser att det är viktigt att också betona att demokratiskt
valda representanter måste kunna känna sig trygga med att deras mandat bygger på respekt
och förtroende. Så är inte alltid fallet idag. Inställningen att styrelser och parlamentariska grupper per definition är ett slags ”överhet” vars agenda och till och med legitimitet
ifrågasätts på lösa grunder återfinns på alltför många håll i partiet. Det riskerar att skapa en
kultur där partikamrater inte vågar ta på sig uppdrag av rädsla för att hamna i skottlinjen.
Ska vi lyckas bygga en bredare rörelse där fler personer vill och vågar ta förtroendeuppdrag och bidra till att utveckla partiets politik, organisation och aktiviteter måste den
sortens misstroendekultur motverkas. Ansvaret för att så sker måste bäras av alla partiets
delar från partiledaren till varje enskild medlem.
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Partistyrelsen föreslår
Att motion E28 avslås

E29

I motionen föreslås att efter rad 497 lägga till stycket ”uppmana alla personer i partiet på
samtliga nivåer, att läsa, och i sin verksamhet integrera, senaste upplagan av den internfeministiska handboken”.
Den internfeministiska handboken togs fram 2012 som ett verktyg för aktivt arbete med att
flytta fram kvinnors positioner inom partiorganisationen. Handboken reviderades under
2019. Den internfeministiska handboken är central för kvinnors organisering i Vänsterpartiet, och utgör grunddokumentet för arbetet med att göra organisationen jämställd. Studier
och föreläsningar i internfeminism utgår från innehållet i handboken. I samband med
kurstillfällen och föreläsningar uppmanas därför arrangörer att tillhandahålla handboken
för samtliga deltagare, och det ingår i kursledarens eller föreläsarens uppdrag att framhålla
den som nyckeldokument.
Partistyrelsen håller med om att det arbetet kan betonas än tydligare.
Partistyrelsen föreslår
att motion E29 bifalls

E30

Motionen föreslår att Vänsterpartiet ska ha två partiordförande av arbetsfördelningsskäl.
Förslag om delat ordförandeskap har diskuterats på kongresserna 2006, 2010, 2012 och
2014, men har avslagits. Inför kongressen 2012, då diskussionen var mer intensiv än
tidigare, till stor del på grund av att det då fanns flera ordförandekandidater, anförde den
dåvarande partistyrelsen i sitt motionssvar bland annat följande.
”Partistyrelsen menar att partiets nuvarande ledningsorganisation i allt väsentligt fungerar
väl. (…) Stora eller principiellt viktiga förändringar bör bara göras då det är nödvändigt
för att komma till rätta med allvarliga brister och besluten bör fattas efter en seriös beredning. Det ligger ett demokratiskt värde i att de organisatoriska formerna i väsentliga deltar
är stabila över tid. Organisationsförändringar för sin egen skull eller för att ”pröva något
nytt” riskerar alltid att skapa nya problem och brister utan att komma åt de gamla. En så
genomgripande förändring som ett delat ordförandeskap innebär, förutsätter dels att det
finns allvarliga problem som inte kan lösas inom nuvarande stadgar, dels att modellen
med delat ordförandeskap på goda grunder kan antas lösa dessa problem. Partistyrelsen
menar att inget av dessa krav är uppfyllda. Tvärtom innebär ett delat ordförandeskap en
risk för att nya problem skapas. (…) Avslutningsvis vill partistyrelsen framhålla att partiets ledning inte enbart består av partiordföranden. Vice ordförande, partisekreteraren och
samtliga ledamöter i partistyrelse och verkställande utskott deltar utifrån sina förutsättningar med kunskaper, erfarenheter och kontaktytor i partiets ledning. Riksdagsledamöterna
företräder partiet i media och på andra sätt i så stor utsträckning som är möjligt. Arbetet
med att representera och leda partiet fördelas redan i dag på ett stort antal personer, dels för
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att skapa rimligare arbetsförutsättningar för partiordföranden men framför allt för att det
innebär ett bättre ledarskap.”
Partistyrelsen anser inte att det övertygande har visats att ett delat ordförandeskap innebär
några stora fördelar och att de argument mot delat ordförandeskap som framförts i debatten alltjämt är giltiga och starka. En genomgripande organisatorisk förändring av partiets
högsta ledning och representation riskerar dessutom att skapa osäkerhet både internt och
externt om förändringens syfte, innebörd och eventuella politiska betydelse, vilket vore
särskilt betänkligt inför en valrörelse.
Partistyrelsen föreslår
att motion E30 avslås

E31

Motionen vill lägga till distrikts/regionnivå i meningen som handlar om planerade ledarutbildningar.
Motionen vill också lägga till ”partidistriktet” i meningen som handlar om strategiska
planer.
I motionen argumenteras för att distrikts- och regionnivån är viktig såväl parlamentariskt
som organisatoriskt inom partiet. Mot den bakgrunden föreslås att det tydligt ska stå i
dokumentet att den ledarutbildning som ska erbjudas inom ramen för partiföreningskolan
också ska erbjudas på distrikts/regionnivå. Mot samma bakgrund föreslår motionen svidare att inte bara partiföreningar utan även partidistrikt ska arbeta med strategiska planer.
En av huvudpoängerna med avsnittet ”Ett brett ledarskap” är att ledarutbildningar ska erbjudas för styrelser på alla nivåer i partiet. Partistyrelsen delar därför motionens uppfattning
att distrikts/regionnivån bör nämnas särskilt i samband med de planerade ledarutbildningarna.
Förslaget om att partiföreningarna ska arbeta med strategiska planer syftar till att göra
partiföreningarnas verksamhet mer långsiktig och strukturerad. Planerna kan omfatta
både organisatoriska och politiska målsättningar. För att planerna ska bli användbara
måste de vara väl förankrade i såväl de lokala förutsättningarna som i medlemmarnas
vilja. Det förutsätter att det är partiföreningarna, inte distrikten, som äger processen med
att ta fram och genomföra planerna. Partidistriktens roll i denna process blir att stödja och
hjälpa föreningarna i det arbetet, inte att anta egna parallella planer. Detta framgår inte helt
tydligt i dokumentet i nuvarande form. Partistyrelsen föreslår därför ett par förändringar i
originaltexten med anledning av de frågor som lyfts i motionen.
Partistyrelsen föreslår
Att motion E31 första att-satsen bifalls
Att motion E31 andra att-satsen avslås
Att meningen på rad 549-550 ändras till ”En del av ledarutbildningen bör handla om att
stödja distrikt och partiföreningar med att ta fram den sortens långsiktiga strategiska
planer för partiföreningarnas arbete.”
Att orden ”på alla nivåer” på rad 562 stryks

Svar E-motioner

19

E32, E33, E34

Motionerna E32 och E33 är likalydande och föreslår att ett internt forum med inloggning
från partiets webbsida ska tillverkas. Motionerna vill också byta ut ordet ”fler” till ”alla” i
meningen på rad 565.
Motion E34 anser inte att partiet behöver skapa en egen digital plattform. Istället bör partiet använda de plattformar och verktyg som redan finns på marknaden. Mot den bakgrunden vill motionen byta ut ordet ”egen” mot ordet ”gemensam” på tre ställen i texten, samt
stryka meningen som börjar med ”Vi behöver också…” på rad 567.
I strategidokumentets avsnitt ”Digitalisera viktiga ledningsfunktioner” slås fast att partiet
behöver utveckla sin kapacitet att arbeta digitalt. Det handlar exempelvis om att effektivisera internkommunikation och projektledning, ökade möjligheter till webbaserade
studier och insamling av pengar. Avsikten är att partiet ska ha en egen digital plattform och
utveckla egna digitala verktyg, men även redan existerande organisations- och projektledningsverktyg nämns.
Motionerna E32 och E33 är väldigt detaljerade i sin beskrivning av hur ett internt digitalt
forum ska se ut och hur det ska användas och av vilka. De förändringar i texten som föreslås i motion E34 stänger dörren till möjligheten att utveckla en egen digital plattform för
partiet.
Arbetet med att ta fram den bästa lösningen för partiets alla behov kommer att ta tid och
många aspekter kommer att behöva vägas in. Partistyrelsen vill därför i nuläget inte låsa
fast exakt vilken typ av verktyg som ska användas eller vilka funktioner som ska byggas
in.
Motionerna E32 och E33 vill också byta ut ordet ”fler” till ”alla” i avsnittets inledande
mening. Partistyrelsen menar att det vore missvisande. En av poängerna med att utveckla
bättre verktyg för intern kommunikation är att nå ut med rätt information till rätt mottagare
istället för att skicka allt till alla.
Partistyrelsen föreslår
Att motionerna E32 och E33 avslås
Att motion E34 avslås

E35

Motionen föreslår att strategidokumentet kompletteras med ett avsnitt om fortbildning av
partiets anställda.
Motionen menar att den satsning på utbildning av chefer och förtroendevalda i arbetsledande ställning som föreslås i dokumentet är bra, men efterlyser motsvarande satsning för
partiets övriga anställda. I motionen anförs att teknikutvecklingen och andra förändringar
i samhället medför ständigt nya krav på partiets anställda, men att den fortbildning som
hittills erbjudits inte svarar mot de anställdas behov, utan i första hand riktats till förtro-
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endevalda. Motionen vill därför se fortbildningsinsatser särskilt riktade mot de behov
partiets anställda har.
Partistyrelsen instämmer i mycket av det som anförs i motionen. Fortbildning är en
förutsättning för att utvecklas och växa i sitt arbete och är ett område där partiet skulle
kunna utvecklas i sin arbetsgivarroll. Partiet centralt kommer även fortsättningsvis att
erbjuda generella utbildningsinsatser till exempel de två årliga funktionärsträffarna.
Partistyrelsen är däremot inte beredd att i nuläget utlova ytterligare centralt initierade
utbildningsinsatser enbart för partiets anställda. De utbildningsinsatser för personer med
arbetsledande funktioner som utlovas i dokumentet kommer att kräva mycket tid och
resurser. I samband med framtagande av dessa utbildningsinsatser kommer partiet centralt
att se över om det finns delar av utbildningen som också kan riktas till personal i partiet och
då tillgodose delar av motionens önskemål. Utbildning för personer med arbetsledande
funktioner är en sedan länge efterfrågad prioritering, som partistyrelsen anser bör ligga
fast i första hand.
Partistyrelsen föreslår
Att motion E35 anses besvarad

E36, E37

Motion E36 föreslår att partiet ska utforma en politisk strategi för och med den äldre
generationen. Motion E37 föreslår att gruppen 65+ lyfts fram som en prioriterad grupp i
strategidokumentet. Båda motionerna argumenterar, med lite olika utgångspunkter, för att
partiet bör prioritera gruppen äldre i det politiska och organisatoriska arbetet framöver.
Partistyrelsen instämmer i de båda motionernas konstateranden att äldre utgör en stor och
viktig grupp i samhället, att äldre är och ska förbli en viktig resurs i partiets arbete, samt att
Vänsterpartiets politik på områden som vård och omsorg, kollektivtrafik och inte minst,
pensionssystemet rent objektivt är gynnsam för många äldre. Det avspeglas också i partiets medlemskår; gruppen 65 år eller äldre utgör drygt 17 procent av Vänsterpartiets medlemmar, jämfört med ca 20 procent i befolkningen som helhet. I motion E37 nämns att ingen
i Vänsterpartiets nuvarande riksdagsgrupp är över 65. Det är beklagligt, men givet att de
flesta valkretsar endast skickar en ledamot kan inte riksdagsgruppens sammansättning tas
till intäkt för en skev åldersrepresentation i partiet som helhet. Av Vänsterpartiets kommunfullmäktigeledamöter är hela 23,5 procent 65 år eller äldre. I regionfullmäktige är
motsvarande andel 18,4 procent. Totalt sett är alltså äldre väl representerade i Vänsterpartiets parlamentariska arbete.
När det gäller väljare ser bilden betydligt dystrare ut; I SCB: partisympatiundersökning
från november 2019 uppgav endast 5,8 procent av väljarna över 65 att de sympatiserade
med Vänsterpartiet. Historiskt sett är det ändå en bra notering – partiet har en lång tradition
av lågt stöd bland äldre. Så sent som år 2010 låg andelen väljare över 65 som sympatiserade med Vänsterpartiet på endast 1,9 procent. Följer man tidsserien på SCB:s hemsida,
framgår det tydligt att ökningen i gruppen äldre sedan dess skett gradvis och sannolikt är
en demografisk effekt; Andelen Vänsterpartisympatisörer i gruppen över 65 år 2019 är
ganska exakt lika stor som andelen bland 55-64-åringar tio år tidigare.
Ökningen beror alltså inte på att ett stort antal äldre bytt parti, utan att de som röstade på
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partiet i yngre år fortsätter att göra det. Det är också vad exempelvis SOM-institutets forskning om väljarbeteende visar; ju äldre vi blir, desto mindre benägna blir vi att byta parti.
Denna bild bekräftades i de gedigna opinionsmätningar och djupintervjuer som partiet
genomförde med hjälp av externa experter efter valet 2014. Många äldre som länge röstat
på socialdemokraterna hade starka sympatier för Vänsterpartiets politik, men var trots
det ytterst obenägna att faktiskt byta parti. De politiska sympatier vi utvecklar i unga år
tenderar helt enkelt att följa med oss under resten av livet.
Om partiet ska växa långsiktigt i opinionen och bygga en bredare medlemsbas är därför
det mest rationella att prioritera värvning och organisering av den unga generationen.
Den slutsatsen kan gå hand i hand med insikten att det händer något betydelsefullt nu, när
många människor med vänstervärderingar kommit upp i pensionsålder. Vi har länge varit
i situationen att vi stått i första ledet för att försvara äldre människor rätt till ett bra liv,
samtidigt som det funnits påfallande få som aktivt stött oss på alla de möten som hålls i
pensionärsföreningar över hela landet. Det håller nu på att förändras.
Vänsterpartiet är och kommer att fortsätta vara ett parti vars styrka bygger på att medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund samarbetar för att nå gemensamma mål. När vi
skriver om vikten av att alltid vara ett välkomnande parti, handlar det också om äldre. När
vi skriver om att det behöver vara möjligt att vara aktiv på olika sätt över livet, handlar det
också om äldre. När vi skriver om att bygga förtroende för varandra i en rörelse där vi har
många olika erfarenheter, handlar det också om äldre. Vi hoppas att många i den generation som nu börjat gå i pension ska kunna hitta en bra roll att spela i Vänsterpartiets politiska arbete. Det kommer behövas.
Partistyrelsen föreslår
Att motion E36 avslås
Att motion E37 avslås

