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Reservationer

Reservationer på partistyrelsens förslag till valplattform
Jag vill reservera mig mot beslutet om rubrik på valplattformen till förmån för eget
yrkande:
Tillsammans bygger vi Sverige starkt, tryggt och hållbart för oss alla.
Hannah Klang
Jag vill även reservera mig till förmån för följande yrkande på valplattformen.
att på rad 506 stryka “Vänsterpartiet kan samarbeta med alla partier, utom Sverigedemokraterna, men bara om resultatet av arbetet är en politik som gör Sverige mer jämlikt”.
och ersätta med “Vänsterpartiet samarbetar gärna med andra partier, men bara om resultatet av arbetet innebär ökad jämlikhet, grön omställning och kraftigt stärkt välfärd. För oss
står inte valet mellan två dåliga alternativ.”
Hannah Klang
Reservation mot den luddiga skrivning i valplattformen om behov av en statlig styrning av
sjukvården.
Att skriva in en mening som, det är tydligt att det behövs en ökad styrning för att
sjukvården ska bli mer jämlik, skapar ett stort utrymme för tolkningar och spekulationer. Det skulle kunna tolkas som om Vänsterpartiet önskar ett förstatligande av hela
sjukvården. Det är en väldigt olycklig skrivning om inte ett förtydligande görs. Det är
en av våra avgörande frågor inför valrörelsen 2022. Det är direkt olämpligt att lämna
utrymme för feltolkningar. Texten bör omformuleras för att bli tydlig och fylla sitt syfte.
Elin Hoffner
Reservation mot den generella beskrivningen av narkotikahandeln
I den beskrivning som finns i Valplattformen ang. narkotikaproblematiken lyfts samma
dogm som Morgan Johansson lyft vid ett flertal ullfällen. Dvs att narkotikahandeln drivs
av överklassen och medelklassen. Det stämmer inte enligt den forskning och de undersökningar som finns på området. Narkotikahandel är spritt i alla samhällsklasser. Men de
som faller hårdast är arbetarklassen
Att PS nu bygger vidare på Morgan Johanssons falska populistiska utsagor är förstås djupt
olyckligt.
Vänsterpartiet har idag en narkotikapolitik som är bygd på forskning och evidens - att
frångå den är milt sagt överraskande.
Sverige har en krackelerad narkotikapolitik som drabbar hårt. Ökad dödlighet, misär och
dessutom misslyckas samhället med att fånga upp unga beroende.
Den narkotikapolitik vänsterpartiet har är fastlagd, att ignorera den forskning som finns på
området är ett felsteg.
Karin Rågsjö, Elin Hoffner
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