Redaktionskommitténs förslag till uttalande om LAS
Fler trygga jobb - inte färre!
Åtta av tio i Sverige vill ha starkare eller oförändrad anställningstrygghet.
Bland LO-arbetare är siffran ännu högre. Därför är det inget att förvånas
över att regeringens LAS-utredning trots alla stora ord till slut hamnade i
papperskorgen. Det är en delseger för fackföreningsrörelsen och alla oss
som vill se ett mänskligare arbetsliv. Nästa steg är att se till att
regeringen förstår att det inte går att köra över 1,5 miljoner LOmedlemmar.
Vi i Vänsterpartiet kommer att göra allt vi kan för att se till att det inte
händer, inklusive att väcka misstroende mot Stefan Löfven. Försöker
regeringen strunta i vad butiksbiträden, undersköterskor och byggjobbare
tycker, sitter den inte kvar. Där går den röda linjen.
Lösningen är enkel. Låt LO förhandla, utan hot från regeringen. En
fackföreningsrörelse som är fri att slåss för sina medlemmars intressen
har alla möjligheter att hitta en bättre väg fram. Vi behöver fler trygga
jobb, inte färre.

Redaktionskommitténs förslag till internationellt uttalande
En annan värld är möjlig!
Trots alla de bakslag som präglat världen i pandemins fotspår, har 2020
också varit ett år av hopp. Människor har visat sig kunna vända
situationer som en gång verkade hopplösa, och öppna helt nya vägar
framåt.
I Bolivia är den demokratiskt valda regeringen tillbaka, efter
extremhögerns våldsamma statskupp i november 2019. Det fanns gott om
problem i landet - också i regeringen - men det var framstegen som
provocerade högern. Gång på gång sköt kuppmakarna upp valet,
samtidigt som de fängslade och förföljde oppositionen. När människor
till slut drivit igenom sin rätt att välja sina representanter, vann Evo
Morales och hans parti MAS en jordskredsseger. Sällan har de
demokratiska krafterna kunnat svara så tydligt på försöken att gå tillbaka
till det gamla.
I Chile kunde vi se en liknande nytändning för demokratin. I
folkomröstningen nyligen sopade de chilenska väljarna bort resterna av
diktaturen och dess nyliberala konstitution. Vägen till ett samhälle som
på riktigt utgår från människorna står öppen.

I Belarus pågår vecka efter vecka enorma demonstrationer för fria och
rättvisa val, utan regimens systematiska fusk. Protesterna har förändrat
den politiska dynamiken i landet. Trots att de gång på gång mötts med
våld, har de byggt upp ett starkt hopp om att förändring är inom räckhåll.
Det finns förstås länder där utvecklingen gått i helt fel riktning. I Turkiet
har Erdoğan samlat mer makt i sina händer, med undantagstillstånd och
krig. Israels ockupation av Palestina tar sig allt grövre former. Kina har
stukat frihetsrörelsen i Hong Kong och förföljer systematiskt uigurerna i
Xinjiang. Trump har gett vit makt-anhängare ett utrymme mitt i
etablissemangets strukturer. Regeringen i Polen försöker inskränka
aborträtten ytterligare ett steg – men möts samtidigt av de största
demonstrationer landet sett på årtionden.
Det här är en tid där det är tydligt att historien kan skifta från ett spår till
ett annat. Vi kan ta stora steg framåt för en starkare demokrati, eller låta
gamla maktstrukturer ta ett större utrymme igen. Vi kan samlas i rörelse
eller tappa bort de chanser som öppnar sig. Det är upp till oss människor
vilka vägar vi väljer att slå in på.
För oss i Vänsterpartiet är den internationella solidariteten helt
avgörande, som inspiration och som gemenskap. Vi är med och bygger
förtroende mellan människor, i en värld där andra försöker dela upp oss.
Vi arbetar för att människor världen över ska vinna nya och starkare
demokratiska fri- och rättigheter, tillsammans. Det hopp vi tar emot från
andra länder, gör vi allt för att också ge tillbaka. En annan värld är
möjlig!

