A1 MALMÖ
Var finns den nya moderna arbetarklassen?
När Karl Marx skev om arbetarklassen avsåg han de arbetare som saknade inflytande över ägandet av
kapitalet, som saknade beslutanderätt över produktionsmedlens användning och som inte hade rätt att
bestämma över och kontrollera andras arbetskraft. Den marxistiska traditionen är alltså baserad på
makt och samhällsfunktion, inte på materiell standard.
I dag ser arbetslivet helt annorlunda ut. Det gamla proletariatet, arbetarklassen, ser inte ut på
samma sätt som på Marx tid, även om vi har en stor andel människor som saknar inflytande över
ägandet av kapital osv. Men vilka utgör då dagens arbetarklassenligt enligt marxistisk tradition? Inom
många serviceyrken är de arbetande egna företagare till namnet, men de har lite eller inget att säga till
om. Taxiföraren med egen bil, hårfrisörskan med egen stol, byggnadsarbetaren med eget företag osv.
Vi som skriver denna motion vill att vårt parti gör en grundlig ut redning för att få fram en
välgrundad definition av den nya arbetarklassen och av den nya kapitalismen. I den pågående kampen
mellan arbete och kapital måste vi organisera så många som möjligt av denna nya arbetarklass, och i
prekariatet finns i dag många som inte definierar sig som arbetarklass. Samma gäller för alla de
egenföretagare som tvingats in i ett entreprenörskap som bara handlar om att konkurrera med den egna
lönen, eller de som inom delningsekonomin blir av med rättigheter som sjukpeng, timlön eller
minimilön.
Yrkande
att partiet tillsätter en utredning som får uppgift att, med utgångspunkt i Marx definition av sin tids
proletariat/arbetarklass, analysera och föreslå en modern definition av det nya kapitalet och den nya
arbetarklassen
A2 ENSKILD
Förstatliga bankerna
Under finanskrisen 2008 pumpade världens stater in miljardbelopp för att rädda bankerna efter en
hejdlös utlåning av pengar. I Sverige gick den borgerliga regeringen in med ett garantiprogram för att
säkra de svenska storbankernas överlevnad. Efter krisen har de svenska storbankerna gjort fortsatt
enorma vinster, oftast kopplade till svenskarnas lån på bostadsköp. Skattebetalarna har säkrat
bankernas risker men inte fått något tillbaka för sina insatser.
Banker som växer in sig i samhällsekonomin blir en farlig riskfaktor i händelse av en ny
finanskris. När banken får ekonomiska problem dras resten av samhället med i fallet med oerhörda
följder som resultat. Vänsterpartiets krav om en bankdelningslag är bra och nödvändig men undviker
den centrala frågan - nämligen det privata ägandet av bankerna.
Genom att förstatliga bankerna så kan staten utöva en direkt kontroll av dem utan att behöva
lagstifta bort dess värsta avarter. Dessutom öppnar ett gemensamt ägande upp för vad vi kan använda
bankerna till för samhällsnyttan. De vinster som görs kan återinvesteras i välfärden istället för
meningslösa vinstutdelningar.
Yrkande
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att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att förstatliga de svenska storbankerna
Robert Zackrisson, Vänersborg
A3 GÖTEBORG
Riksbanken
1998 fattade riksdagen beslut om att göra riksbanken mer ”oberoende” och ”opolitisk”. Riksbankens
direktion skulle ha en inflation på två procent som mål och dess medlemmar skulle förbjudas lyssna på
politiker som försöker påverka deras beslut. Motivet var att politiker är för kortsiktiga och
opportunistiska för att kunna sköta penningpolitiken.
Vårt parti röstade emot reformen, bland annat med argumentet att riksdag och regering måste ha
möjlighet att samordna finanspolitiken och penningpolitiken. Reformens tillskyndare ansåg att
medlemskapet i EU gjorde det nödvändigt med en sådan reform som ett led i processen mot svenskt
medlemskap i den monetära unionen. Men om det finns delade meningar. Rent formellt skall Sverige
ansluta sig till valutaunionen när vi uppfyller de så kallade konvergensvillkoren. Men EU/EMU har i
praktiken accepterat att vi själva avgör. Då kan vi också låta bli att följa detta krav på en förment
”opolitisk” Riksbank.
Vi tror det är långsiktigt farligt om politiker accepterar att de är för kortsiktiga för att klara att ta
ansvar för den ekonomiska politiken som en helhet och göra prioriteringar vid målkonflikter mellan
hög sysselsättning, låg inflation och finansiell stabilitet. Vi behöver därför en centralbanksreform i
Sverige som på ett tydligare sätt än i dag inordnar penningpolitiken i den av riksdag och regering
bedrivna ekonomiska politiken. Full sysselsättning skall vara det överordnade målet. Låg inflation och
finansiell stabilitet är viktiga, men de målen skall vara underordnade. Vi behöver en ny
riksbanksreform som möjliggör en sådan samordning. Exakt hur reformen ska se ut vet vi inte. Bara
att politikerna måste ta tillbaka rodret.
Yrkande
att kongressen föreslås besluta att vi behöver en ny riksbanksreform som ger regering och riksdag
möjlighet att samordna finans- och penningpolitik med full sysselsättning som överordnat mål
A4 MALMÖ
Hur hanterar vi bubblan?
På 1990-talet började det med att bostadsrätter och egna hem i ointressanta lägen inte gick att sälja.
Ägarna fick ofta lämna sina bostäder utan att få tillbaka sin insats. Ibland fick bankerna inte täckning
för sina lån vid exekutiv försäljning, och det hände att de inte ens fick någon köpare. Bostäderna blev
utan boende.
Priserna på bostadsrätter och egna hem pressades alltmer, och de gick ofta inte att sälja trots de
pressade priserna. Fastighetsbolag och byggföretag fick ökade vakanser, och nyproduktionen stod på
många platser med tomma bostäder. Till sist fick staten gå in och genom stöd till banker och
kreditinstitut mm se till att bostadsmarknaden normaliserades. Totalt kostade bostads- och finanskrisen
krisen 1990-1994 skattebetalarna cirka 100 miljarder kronor.
Den pågående ekonomiska krisen och de höga priserna på nyproducerade bostadsrätter och egna
hem verkar båda i samma riktning. En kommande ny bostadsbubbla, som framförallt bygger på att den
köpstarka rikare delen av vårt samhälle inte räcker till för att konsumera alla nya dyra bostäder, närmar
sig. De som behöver nya lägenheter har dessutom inte de ekonomiska resurser som krävs för att köpa
en nyproducerad bostadsrätt eller villa.
För att möta den kommande ekonomiska krisen måste vi diskutera hur vi ska hantera den när den
kommer. Hur ska vi agera nästa gång våra banker slutar låna av och åt varandra? Hur ska vi möta
bankernas krav på sina kunder att återbetala sina lån när säkerheten inte längre räcker? Med mera, med
mera.
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Yrkande
att Vänsterpartiet låter utreda och föreslå åtgärder som ger oss möjlighet att i god tid ha en klar
strategi för hur vi vill att en kommande ekonomisk kris ska hanteras
A5 UPPSALA LÄN, VÄST, VÄSTERNORRLAND, GÖTEBORG (att-sats 1-3),
SKÅNE (att-sats 2-3), KRONOBERG, ARVIKA, KIL, MUNKFORS, SUNNE,
ÖRNSKÖLDSVIK, HÄSSELBY-VÄLLINGBY, HAGFORS, SOTENÄS, BIRKAVASA, SEKO-VÄNSTERN m.fl.
Totalrenovera Sverige
1. Massarbetslöshet och hopplöshet, trots att tiderna sägs vara goda.
Sveriges ekonomi går bra sägs det. Samtidigt stängs det BB-avdelningar, infrastrukturen är nedsliten, i
skolan saknas resurser. Kommuner och landsting får för lite resurser och ”välfärdsmiljarderna” räcker
ofta inte ens till att täcka underskotten. Lokalpolitiker får lägga nedskärningsbudgetar. Väldigt många
saknar arbete, 6,7 procent eller 360 000 personer. Hopplösheten är utbredd i bruksorter och
miljonprogramsområden. Arbetarrörelsen är i underläge, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna
samlar enligt opinionsmätningarna tillsammans cirka 36 procent av väljarna. Den samlade högern, SD
och alliansen, har stöd av ca 56 procent. SD av nästan 20 procent. Läget är allvarligt. Något måste
hända, vi behöver en ”game changer”.
Samtidigt är Sveriges offentliga finanser bland de absolut starkaste i världen med en finansiell
nettoförmögenhet på 875 miljarder kronor, motsvarande 20 procent av BNP enligt Finanspolitiska
rådet. Som jämförelse har EU-länderna i snitt 71 procent i offentlig nettoskuld, Tyskland 57 procent,
och USA 89 procent.
2. Partiprogrammet kräver att arbete åt alla, full sysselsättning ska vara vårt mål
Som socialister kan vi aldrig acceptera en permanent massarbetslöshet. Partiprogrammet är väldigt
tydligt på den punkten, och vi menar att partiprogrammet ska följas och respekteras. Så här står det på
sidan 44:
”Arbete åt alla är den viktigaste maktfrågan på arbetsmarknaden idag. Under de senaste årtiondena
har massarbetslösheten gjorts permanent, något som har förskjutit maktförhållandena till
arbetsköparnas fördel. För att bryta massarbetslösheten krävs en omläggning av den ekonomiska
politiken. Den nyliberala normpolitiken har bidragit till att hålla tillbaka nödvändiga investeringar och
därmed har arbetslösheten ökat. Vänsterpartiet vill att full sysselsättning ska vara det övergripande
målet för såväl finans- som penningpolitik.”
I partiprogrammet finns arbetarrörelsens klassiska löfte om arbete åt alla, om full sysselsättning.
För oss som socialister duger heller inget annat mål för den ekonomiska politiken. Med
massarbetslöshet kan arbetsköparna välja och vraka mellan vilka som ska anställas och diktera
villkoren med lägre löner och osäkra arbetsvillkor som följd. Löftet om arbete åt alla, om full
sysselsättning, ska inte bara vara en vacker skrivning i partiprogrammet, utan det ska synas i
verkligheten, i den handfasta politiken.
3. Följ LO: Stora offentliga investeringar för full sysselsättning
Marknaden kan inte ge oss full sysselsättning, det visar oss de senaste 25 årens nyliberalism. Bara
en kraftfull vänsterpolitik kan göra det, och det är ju det partiprogrammet säger att den ska göra.
Sverige i dag är ett land med gigantiska investeringsbehov. LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin
visar i rapporten ”Totalrenovering av Sverige” hur efterfrågan jämfört med 60- och 70-talet sjunkit
med 8–9 BNP-procent samtidigt som både företagen och hushållen ökat sitt finansiella sparande med
motsvarande siffra. Den minskade efterfrågan har resulterat i att arbetslösheten under samma
tidsperiod eskalerat från 2 procent upp till dagens nivåer.
Den viktigaste orsaken är att näringslivet har gått från branscher som hade stora materiella
investeringsbehov såsom gruvor, stålindustri, varvsindustri, pappersindustri, verkstadsindustri och
byggnadsindustri till mer tjänsteproducerande branscher med mindre nyinvesteringsbehov. För
hushållen handlar det ökande sparandet till stor del om ett ökat pensionssparande. För de finansiella
företagen har likaså vinsterna och sparandet ökat. Om efterfrågan ska kunna öka när hushåll och
3

A: Allmänpolitiska motioner

företag sparar, då finns bara en sektor kvar i ekonomin som kan öka efterfrågan. Det är den offentliga
sektorn. Därför behövs nu stora offentliga satsningar.
Sverige har, med sina urstarka statsfinanser, utrymme att göra det som P-O Edin föreslår, att
lånefinansiera investeringar motsvarande 3 procent av BNP per år i 20 år och gå till en nettoskuld på
25 procent av BNP – vilket fortfarande vore statsfinanser i världsklass. Svenska statens
upplåningsränta är historiskt låg, under en procent, vilket innebär en gyllene möjlighet.
Dessa satsningar är fullt ekonomiskt realistiska och motsvarar 120 miljarder kr extra per år vilket i
sin tur skulle generera ytterligare 80 miljarder kr i dynamiska skatteintäkter, dvs. skatteintäkter till
följd av ökad aktivitet i ekonomin. Edin beräknar att arbetslösheten med dessa åtgärder kan halveras
och pressas ner till fyra procent. Debattören Daniel Suhonen och nationalekonomen Erik Hegelund
argumenterar för att det kan krävas årliga underskott motsvarande fyra procent av BNP (ca 185
miljarder kr) i tjugo års tid för att nå full sysselsättning.
En sådan ekonomisk politik har också tungt stöd av LO som förordar lånefinansierade offentliga
satsningar om upp till 3 procent av BNP i sin kongressrapport från 2016.
Vi har alltså framför oss en fullt möjlig väg att nå partiprogrammets mål och infria löftet om arbete
åt alla: kraftfulla lånefinansierade offentliga investeringar. Den vägen måste vi våga gå.
4. Offentliga investeringar för kraftigt utbyggd välfärd, en totalrenovering av Sverige
Vi behöver bara blicka internationellt för att förstå vilken potential och sprängkraft ett tydligt
investeringsprogram har. Corbyn, Mélenchon och Sanders har alla föreslagit stora
investeringsprogram. Förslagen om investeringsprogram har varit ”game changers” för dem, och kan
bli det också för oss. Ett offensivt investeringsprogram skulle möjliggöra en politik för jämlikhet, grön
omställning och välfärdssatsningar. För vi vill ha en lön att leva på, en luft som går att andas,
förskolepersonal som tröstar och ger trygghet åt våra barn, och en sjukhussäng som finns där när vi
behöver den.
Ett stort lånefinansierat investeringsprogram i stil med vad P-O Edin, Daniel Suhonen och Erik
Hegelund förespråkar skulle bestå av ekonomiskt lönsamma satsningar och kan totalrenovera Sverige
till exempel genom:
Totalrenovering av allt fast kapital i offentlig sektor (vägar, järnvägar, vatten- och avloppssystem,
elnät, sjukhus, förvaltningsbyggnader, datasystem, etc.),
Stora resurser till utbildning av arbetslösa och nyanlända. Detta är viktigt bland annat för att det
inte ska uppstå flaskhalsar i ekonomin när efterfrågan på arbetskraft ökar,
Kraftfulla och offensiva investeringar i bostadssektorn för en ny social bostadspolitik,
En återställning av resurserna inom vård och omsorg till läget före 90-talskrisen,
En grön omställning som motsvarar de enorma klimatutmaningar vi står inför.
5. En ekonomisk politik för jämlikhet och grön omställning
Vänsterpartiet måste börja föra en politik för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd. I juni
2016 anslöt sig vårt parti till en budgetpolitisk överenskommelse med S, M, C, L, KD och MP.
Överenskommelsen innebär att överskottsmål ska gälla för statsbudgeten med i genomsnitt en
tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Vidare begränsas statens upplåning på så sätt att
den så kallade statsskulden (finansiell bruttoskuld) inte får överstiga 35 procent av BNP
(”skuldankaret”). Överenskommelsens överskottsmål och skuldankare gäller till valet 2026.
Vi kommer inte i närheten av att uppnå full sysselsättning om statsbudgeten alltid måste gå med
överskott. Överenskommelsen har inte heller som sin målsättning att skapa full sysselsättning.
Uttrycket förekommer inte i dess text. Därmed står den i strid med partiprogrammets krav på att full
sysselsättning ska vara det övergripande målet för den ekonomiska politiken. En totalrenovering av
Sverige genom lånefinansierade offentliga investeringar är självklart också utesluten inom ramen för
den budgetpolitiska uppgörelsen.
Vänsterpartiet måste bryta med detta nyliberala finanspolitiska ramverk. Dess regler är långt mer
extrema än EU-reglerna som i jämförelse tillåter underskott på 3 procent av BNP och 60 procent i
finansiell bruttoskuld.
Vänsterpartiets anslutning till den budgetpolitiska uppgörelsen har motiverats med att partiet
egentligen vill se ett balansmål och att partiet i stället förespråkar skattehöjningar. Detta är ett klart
mindre effektivt sätt att öka efterfrågan än lånefinansierade investeringar, vilka enbart har en expansiv
effekt. Skattehöjningar på den nivå som krävs är inte heller någon vinnande slogan, eller politiskt
möjliga under nuvarande omständigheter. Detta visas övertydligt av att vårt parti under denna
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mandatperiod fått igenom endast mycket beskedliga skattehöjningar i budget-förhandlingarna med
Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Vi måste i denna avgörande tid på allvar fråga oss: Är verkligen nuvarande strategi, med
blygsamma krav och små reformer för att vara ”regeringsdugliga”, att vara ansvarstagande? Är det
verkligen ansvarstagande att förbinda sig att inte använda sina tillgångar när behoven i samhället är
gigantiska? Det behövs en ”game changer” som kan få arbetarrörelsen på offensiven. Nuvarande
situation med ett rödgrönt regeringsunderlag på cirka 40 procent av väljarna är inte hållbar. Vänstern
och arbetarrörelsen behöver hopp och framtidstro. Ge kommuner och landsting de resurser som
behövs. Ge arbete och bostäder åt alla. Gör de nödvändiga klimatinvesteringarna. Följ
partiprogrammet. Totalrenovera Sverige.
Yrkande
att kongressen ska förklara att Vänsterpartiet lämnar den budgetpolitiska överenskommelsen från juni
2016
att partistyrelsen snarast ska lägga fram ett förslag till ett lånefinansierat investeringsprogram för full
sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd
att partistyrelsen senast den 31 juli 2018 ska lägga fram ett förslag till ett lånefinansierat
investeringsprogram för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd
att valplattformen ska kompletteras med en skrivning om att Vänsterpartiet vill se ett lånefinansierat
investeringsprogram för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd
Therese Rhann, Clemens Lilliesköld, Jonas Karlsson, Marlene Larsson, Uppsala, Johan Norlin, LarsGöran Karlsson, Krister Hasselhuhn, Liljeholmen-Hägersten, Francisco Contreras, Österåker, Jonas
Lundgren, Älvsjö-Hägersten, Martin Lööf, Årsta, Hannes Rolf, Hammarby-Skarpnäck, Ayda Shaker,
Daniel Pérez Wenger, Arash Gelichkan, Solna, Maria Nehro, Kungsholmen, Leif Geith Sahi, TenstaRinkeby-Spånga, Ellinor Hultman, Skärholmen, Ramzi Ben Youssef, Nacka, Erik Andersson, Vantör,
Stefan Schedin, Lisa Ahlqvist, Kortedala-Gamlestan-Bergsjön, Pia Jacobsen, Kungälv, Kenneth
Allblom, Vänersborg, Richard Deichmann, Kalmar, Abe Bergegårdh, Tierp, Juan Manuel Fernandez,
Robert Armblad, Växjö, Raili Pikkusaari, Staffanstorp, Jesper Sahlén, Jon Bonnevier, Gunilla
Wahlberg, Lund, Roland Svensson, Lisa Claesson, Malmö, Claudia Velasquez, Helsingborg, Jonas
Ryberg, Gävle, Kick Leijnse, Östersund
A6 ENSKILD
Bryt med regeringen
Vänsterpartiets väg är inte reformismen utan den revolutionära. Sedan 70-talskrisen har vi fått se hur
den svenska välfärden brutits ner bit för bit av både borgerliga och Socialdemokratiska regeringar.
Under denna period har vi också fått se hur Socialdemokraterna övergett socialismen bit för bit både
ideologiskt och i praktiken för att idag vara ett parti med borgerligt ledarskap men med gräsrötterna
inom arbetarrörelsen. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att förstå Socialdemokraternas urartning då
den också förklarar vilken väg som Vänsterpartiet måste ta. Om vi ska kunna förändra samhället måste
vi bryta med alla reformistiska illusioner i att kapitalismen kan stabiliseras eller erbjuda någon
framtid.
Marxisters kritik mot kapitalismen och marknadsekonomin är i första hand inte en moralisk fråga
utan en ekonomisk. Kapitalismens inre motsättningar leder till att kapitalet koncentreras till den
härskande klassen medan vi inom arbetarklassen inte får betalt för hela värdet av vårt arbete. Detta
leder till att vi inte har råd att konsumera i samma takt som tillväxten, vilket leder till att det finns mer
varor på marknaden än vad vi kan konsumera. Detta kallas överproduktion och leder till ekonomiska
kriser, nedskärningar, och att den härskande klassen tvingas attackera arbetarklassens
anställningsvillkor, arbetsmiljö och levnadsstandard för att kunna upprätthålla sina vinstnivåer.
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Sedan 1990-talet har stora delar av de reformer som vanns under 1900-talet i Sverige slagits
tillbaka genom avregleringar och privatiseringar. Nedskärningar har blivit det nya normala. Därför har
människor börjat vända ryggen till socialdemokratin, som inte längre kan erbjuda några förbättringar.
Socialdemokraternas kris är en kris för reformismen.
Från många håll hör man att ”Sverige går bättre än någonsin”. Men under den senaste
regeringsperioden har vi fått se en krisande sjukvård, skolor utan resurser och BB-avdelningar som
läggs ner. De miljarder som Vänsterpartiet fått igenom till välfärden räcker inte för att stoppa
underskottet – vilket i praktiken betyder att vi står bakom fortsatta nedmonteringar av välfärden. De
budgetar som vi lånat vårt namn åt har inte gjort någonting åt de massiva skattesänkningar som
gjordes av högerregeringen 2006–2014.
Vänsterpartiet måste gå till val på en självständig socialistisk politik. Socialdemokraternas
högervridning har gått för långt. Vi kan inte stå för en socialistisk politik så länge vi samarbetar med
regeringen. Det enda som kan stoppa kapitalismens kriser är socialismen och en nationaliserad och
planerad ekonomi under arbetarklassens kontroll. Vi behöver bryta regeringssamarbetet och gå till val
på en självständig socialistisk politik. Siktet måste vara inställt på att bli det största partiet och att
överta rollen som det största partiet inom arbetarklassen. Detta är enda sättet att vinna förtroende hos
arbetarklassen och alla förtryckta grupper. Bryt med regeringen och gå till val på en självständig
socialistisk politik!
Yrkande
att kongressen ska förklara att Vänsterpartiet bryter samarbetet med regeringen om budgeten och går
till val på en självständig socialistisk politik
Ivar Sjögren, Helsingborg
A7 Enskild
Klimatskatt på livsmedel för en trovärdig klimatpolitik
Svenskarnas klimatavtryck ökar och en anledning till det är vår matkonsumtion. Det är dock fullt
möjligt att göra något åt detta. Enligt Livsmedelsverket skulle vi nämligen, enbart genom att ändra på
vad vi äter, kunna halvera vår klimatpåverkan. Självklart kan vi inte bortse från denna kunskap utan att
riskera att undergräva trovärdigheten för hela Vänsterpartiets klimatpolitik.
Livsmedelskonsumtionen, i synnerhet kött- och mjölkkonsumtionen, står för stora utsläpp av
växthusgaser i Sverige, ungefär en tredjedel av svenskarnas totala utsläpp. Det vi äter här i Sverige
leder även till miljöförstöring och fattigdom i andra länder. Avskogning och vattenbrist är bara ett par
av konsekvenserna av främst den stora köttkonsumtionen.
Vad vi väljer till middag är alltså viktigare än om vi väljer att gå eller cykla till affären istället för
att ta bilen. Den omställning som krävs är dock såklart inte en fråga som vi kan överlämna åt enskilda
individer att ansvara för. Lika lite som någon annan fråga som är avgörande för vårt klimat. Det krävs
ett kollektivt ansvar och politiska styrmedel.
Idag finns redan flera regleringar och styrmedel för att minska utsläppen från personbilar och flera
andra källor, men utsläppen från maten är fullständigt oreglerade. Sådana styrmedel, i form av någon
sorts klimatskatt på livsmedel, har dock föreslagits av både Jordbruksverket och Naturvårdsverket
samt en mängd forskare och miljöorganisationer.
I partistyrelsens förslag till valplattform står att ”Vi vet att klimatförändringarna inte går att
avvärja med individuella insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs
samhälleliga förändringar”, samt att ”Vänsterpartiet vill använda skattessystemet för att få ner utsläpp
och skapa klimaträttvisa”. Vi är helt eniga med detta.
Vi anser därför att det enda rimliga är att Vänsterpartiet ställer sig bakom införandet av en
proportionerlig skatt på livsmedel. Kan vi också peka på att intäkterna från denna kan användas till att
t ex sänka priset på vegetabilier och/eller ekologisk mat skulle vi kunna se till att hållbar mat inte är en
klassfråga, utan något som alla har råd med.
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Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom införandet av en proportionerlig skatt på livsmedel
Kaj Raving, Nybro, Anna Hövenmark, Jokkmokk, Deniz Butros, Norrköping, Mattias Pettersson,
Lidköping, Jens Holm, Enskede, Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck
A8 ENSKILD
Ransonera utsläppen
Människans fossila utsläpp till atmosfären har nått nya alarmerande nivåer. Om inget görs inom de
kommande tio åren för att trycka ned fossilkurvan kommer klimatförändringarna skena iväg bortom
vår kontroll. När detta sker kommer den värld vi känner till idag inte existera längre. Lösningen ligger
i att hushålla med utsläppen. Den metoden finns i ett ransoneringssystem.
Förslaget innebär i korthet att varje medborgare får en mängd koldioxid i form av konto att
använda. Varje gång kol förbrukas i vardagslivet (exempelvis tanka bilen, handla kött eller vid
flygresor) dras en mängd från kontot tills att summan nollas. När så sker kan nya krediter inköpas från
dem som sparat sina till ett pris som tvingar kolkonsumenten att tänka efter hur utsläppen ska
användas. En oberoende forskarkommitté sköter systemet och sätter kontinuerligt nya gränser efter
den senaste klimatvetenskapen. Detta för att undvika kortsiktiga politiker som sätter systemet ur
funktion.
Fördelen med ett ransoneringssystem är att bördan fördelas rättvist mellan låg- och
höginkomsttagare. Den sistnämnda gruppen har generellt högre utsläpp för sin livsstil och kommer
med ett ransoneringssystem tvingas radikalt sänka sina utsläpp med stigande bränslepriser. Fördel
nummer två är att ett ransoneringssystem garanterar minskade utsläpp som fasas ut under en
övergångsperiod. För Sveriges fall skulle detta innebära 12 procents mindre utsläpp per år. Fördel
nummer tre är att ansträngningen att klara kampen på allvar blir gemensam. Med ransonering blir alla
involverade i arbetet för att minska sina utsläpp.
Vänsterpartiet måste inse att partiets klimatpolitik inte räcker för att snabbt fasa ut Sveriges
beroende av fossil energi. Mer måste till för att ytterligare höja tempot om inte klimatförändringarna
ska bli livsfarliga i framtiden. Att föreslå ett ransoneringssystem av kol är att signalera vilken enorm
förändring som krävs för att säkra mänsklighetens överlevnad.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att införa ett ransoneringssystem av koldioxid i Sverige
Robert Zackrisson, Vänersborg, Kave Noori, Sundbyberg
A9 ENSKILD
Förbjud flygreklam
Flygets utsläpp är en växande källa av växthusgaser. Enligt Naturvårdsverket har svenskarnas
utrikesbaserade flygutsläpp mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. En bidragande orsak är de
låga biljettpriserna men också flygindustrins aggressiva marknadsföring av flygresor.
1993 infördes ett reklamförbud för kommersiell annonsering av tobak i Sverige. Anledningen var
att värna folkhälsan, minska rökandet och förebygga fler rökare. Nu är tiden mogen att utöka den
principen till att gälla klimatet. Genom att förbjuda flygbaserad reklam skickar staten en signal att inte
uppmuntra ett beteende som riskerar planetens framtid i fråga om farliga klimatförändringar.
Ska Sverige leva upp till sina åtaganden enligt Parisavtalet måste landet göra allt i sin makt för att
fasa ut den fossila energin. Ett förbud mot kommersiell reklam för flygresor är ett litet steg i den
riktningen.
Yrkande
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att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att införa ett förbud mot kommersiell annonsering av
flygresor
Robert Zackrisson, Vänersborg
A10 ENSKILD
Bevara gammelskogen
Urskogen är fattigmannens kofta, så den ska vi vara rädda om. Dessutom är skogen viktig för flora och
fauna.
Nu vill skogsbolagen avverka gammelskogen, som är biotopernas sista fäste. Vi vill att man inte
avverkar den. Man måste vara selektiv och man får inte avverka i naturvårdsområdena, vilket har
förekommit. Förr i tiden kom man inte in med stora maskiner utan man använde häst och släde och
man fällde med motorsåg de träd de skulle avverka. Det var blandskog och efter avverkningen var det
fortfarande blandskog.
Vi vill att vi tar tre steg bakåt för att vi skall överleva i den här delen av världen. Där man avverkat
ska man plantera blandskog, både löv- och barrträd.
När de avverkat och sedan nyplanterat ser det ut som en skog av tandpetare med dödmark inunder.
Yrkande
att gammelskogen ska bevaras och göras en nationalpark av
att resterande skogsbestånd ska avverkas selektivt helst med mjuka varor som häst och människor
att hela Sverige ska leva, det inkluderar skogen med alla dess invånare
Anneli Porsaeus, Enköping
A11 ÄNGELHOLM
Strängare reglering av importen och tillsyn av honungsbin och humlor
Bakgrund: De senaste åren har mycket uppmärksamhet fokuserats på situationen för bin och humlor,
då antalet av dessa har minskat drastiskt. Runt om i världen har många arter av vilda pollinerare redan
försvunnit och fler är utrotningshotade. Samtidigt har tambin drabbats av ett flertal dödliga sjukdomar.
Den allt mer utbredda användning av importerade humlesamhällen i de svenska jordbruket riskerar att
förvärra situationen då forskning har visat att många sjukdomar kan överföras på olika sätt mellan
tambin, humlor och vilda solitärbin.
Dessa importerade humlor används numera i stor utsträckning för pollinering av olika grödor. De
används i växthus för tomatodling och till den graden att tomatindustrin är helt beroende av denna
import och skulle kollapsa utan tillgång till en jämn tillgång till humlebon under växtsäsongen.
Importerade humlor används också för det allt mer populärt bruket av växthus och odlingstunnler och
för odling av färsk frukt såsom jordgubbar, hallon och blåbär. De används även, och i allt större
utsträckning på frilandsodling av olika grödor. Det finns många fördelar med att använda humlor,
bland andra:
Pollinering av växter innebär generellt större skördar samt större och bättre frukter, mer bär resp.
större antal fröer.
Humlor anses vara väldigt effektiva pollinerare, framförallt för vissa växter som honungsbin har
svårt att pollinera t.ex. en del baljväxter, rödklöver, amerikanska blåbär m.fl.
Humlor är ”mer lojala och mindre kräsna” än honungsbin då de håller sig till ett mer begränsat
område där de pollinera samtliga förekommande blommor.
De kommersiella humleproducenterna har utvecklat tekniker som möjliggör att man kan få fram
humlesamhällen anpassat till de olika grödornas blomningstider – de kan ”skräddarsy” leveranser av
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humlorna efter kundernas aktuella behov. Detta innebär att vi i Sverige kan förlänga växtsäsongen på
många olika frukt- och bärsorter och möjliggör en större inhemsk produktion och blir därmed mindre
beroende av import.
Moderna kommersiella humlebon kan förses med olika tillbehör som möjliggör att humlor kan
utföra andra tjänster parallellt till pollinering genom att de tvingas passera genom ett tråg som kan
innehålla en mängd olika biologiska och kemiska bekämpningsmedel. I Sverige används denna
möjlighet framförallt för spridning av biologiska bekämpningsmedel på jordgubbsfält för bekämpning
av bladmögel. Det finns även en teknik för spridning av förut insamlat pollen för att snabbare få igång
pollinering.
Det finns dock en del negativa aspekter med denna import av humlor i dess nuvarande, oreglerad
form:
Kommersiell odlade humlor är vanligtvis den sydeuropeiska underarten av jordhumlor (Bombus
terrestris dalmatinus) som skiljer sig från den som är naturligt förekommande i Sverige (Bombus
terrestris terrestris). Odlade humlor som rymmer från växthus eller släpps på friland innebär en
påtaglig risk för hybridisering och utslagning av våra inhemska humlor.
Det finns i avelsarbete med kommersiella humlesamhällen, många affärshemligheter och patent
som använder sig bl.a. av mutationer och således innebär ett gravt hot till de svenska vilda humlorna.
Metoderna med vilka man föder upp humlor innebär stora risker för överföring av virus-och
svampsjukdomar till såväl vilda humlor som till tambin då man använder honungsbin i produktionen
och mata humlorna med pollen som är uppsamlat från olika platser i Europa. Pollen, som även brukar
följa med i importerade humlebon, innebär den kanske största risken för spridning av virus- och
svampsjukdomar.
Dessa risker bör kunna elimineras med en bättre kontroll av importen, och tillsyn av bin och
humlor. Tyvärr, tvingas vi dock konstatera att industrin har växt fortare än någon kunnat ana och att de
berörda internationella och nationella myndigheterna inte har hunnit med att utveckla de mest
elementära kontroller och regler för dess användning.
Yrkande
att Vänsterpartiet verkar för införandet av strängare regler för bitillsyn som även omfattar
kommersiella humlebon samt att brott mot dessa regler blir straffbart
att Vänsterpartiet verkar för ett förbud mot all import av humlor och bin som är inte är i Sverige,
naturlig förkommande arter och underarter. Vidare att dessa är garanterade att vara fria från parasiter
och sjukdomar, genetiska fel och mutationer
att Vänsterpartiet verkar för ett förbud mot import av pollen för användning i humle- och bikupor
att Vänsterpartiet verkar för tvingande regler för att säkerställa att uttjänta humlebon destrueras på ett
säkert sätt
att Vänsterpartiet verkar för ett förbud mot användning av importerade humlesamhällen i privata
trädgårdar, parker samt frilandsodling till dess att ovanstående punkter har åtgärdats
A12 JÖNKÖPING
Vättern måste skyddas och klassas som riksintresse
Enligt Vänsterpartiets program för ekologisk miljö och hållbarhet måste partiet arbeta för att sjön
Vättern skyddas från pågående miljöpåverkan och uppenbara miljöhot från Försvarsmaktens olika
aktiviteter, planerad gruvverksamhet och eventuell gasborrning.
Vättern är Sveriges största dricksvattentäkt som i dagsläget förser närmare 400 000 människor
med vatten i närkommunerna runt Vättern, men som i en nära framtid kommer att försörja miljoner
människor med vatten i Mälardalen och Stockholm.

9

A: Allmänpolitiska motioner

Försvarsmakten har sedan årtionden bedrivit skjutövningar med olika vapen i Vättern utanför
Karlsborg. Man använder alltså Sveriges största vattentäkt som övningsfält, som under senare tid har
utökats med verksamhet där även flygvapnet ingår. Flygvapnet har för avsikt att årligen skjuta ca 150
raketer och 69 000 skott ner i vattnet, samt även bjuda in främmande länders flygvapen för
samövningar, det vill säga Natoflyg. Därtill använder (FMV) Försvarets Materielverk sjön som
skjutfält för tunga spränggranater inom Vätterns fiske- vårdområde tillika Vattentäkt, med
godkännande från Länsstyrelsen i Västra Götaland efter överklaganden från sakägare och
miljöorganisationer.
Gruvprospektör bedriver borrning vid Norra Kärr/Gränna för tänkt gruvverksamhet att där utvinna
Jordartsmetaller (REE-metall) inom en yta om 10 kvadratkilometer som kan jämföras med Aitik
gruvan. Enligt plan ska det upprättas sandmagasin på 135 hektar av krossad bergmassa, som blivit till
sand och bearbetats med stora mängder kemikalier så som bl.a. svavelsyra. Utvinningsprocessen
kräver ca 200 000 ton/år av kemikalier och råvaror för att utvinna 1 % REE-metall av brutet berg,
vilket även ger 99 % avfallsmassa samt en mycket skadad natur för all framtid. Därtill beräknas ca 4
miljoner kubikmeter processvatten pumpas från Vättern till lakvattendammar innehållande olika
mängder svavelsyra, magnesiumoxid som med stor sannolikhet kommer att läcka ut i åar, vattendrag
och bergssprickor, tillbaka i vattentäkten Vättern, då verksamheten kommer att ligga på hög punkt
över sjön.
Enligt Århus deklarationen angående hållbar miljö och EU:s vattendirektiv måste Försvarsmaktens
och gruvbolags agerande, i en för tusentals människors vattentäkt, vara helt oförenligt med tanke på
allas vår hälsa och våra naturvärden som måste skyddas.
Yrkande
att Vänsterpartiets kongress 2018 tar upp frågan som en riksangelägenhet och talför frågan i Sveriges
riksdag för en ändring och skräpning i våra lagtexter samt motsätta oss CETA-avtalet mellan EU och
Kanada till skydd för kommande generationer och vårt vatten och natur
A13 ENSKILD
Djurhållning
Levnadsbetingelserna för djuren måste förbättras. Det betyder att inga skall vara inspärrade. Grisar ska
få gå ute och böka, hönsen ska få gå och sprätta utomhus och kossor och får ska få beta ute.
Ingen gris ska vara fastspänd under ditiden och ingen kulting ska tas från sin mamma, vilket är
idag efter 28 dagar. Även hönsen ska behandlas bättre. Kycklingarnas näbbar ska inte klippas av.
Landstinget behöver ha mer personal som kan besöka gårdarna oftare.
För att förhindra att hönsen får newcastlesjukan bör man lägga medicin i deras foder och ha färre
fjäderfän i besättningen, eftersom Sverige är ett av få länder som inte vill vaccinera sina fjäderfän pga
kostnaden och att värphönsen kan värpa färre ägg. Dock är slaktkycklingsbranschen för vaccinering,
men äggbranschen är emot.
Yrkande
att varje gris ska ha ett utrymme med strö och torv inomhus så att grisen kan vila vid behov och kan
vara ute och böka
att varje kyckling/höna ska ha sprättutrymme utomhus och gräs och ett rede att värpa i
Anneli Porsaeus, Enköping
A14 ENSKILD
Förbjud plastpåsar i svensk handel
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I genomsnitt använder varje person i Sverige ca 200 plastbärpåsar per år. Varje gång du handlar ett
plagg, en vara eller köper mat i din livsmedelsbutik brukar en eller flera påsar följa med.
Undersökningar visar att 90 procent av alla plastpåsar bara används en enda gång. Det är ett stort
slöseri med naturresurser och dessutom riskerar plasten att sluta sina dagar i haven där de gör stor
skada. Varje år hamnar ca åtta miljoner ton plast i haven. Haven har länge lyckats svälja mycket, men
på senare tid har problemet kommit upp till ytan. En färsk SIFO-undersökning gjord på uppdrag av
Världsnaturfonden WWF visar att nio av tio svenskar oroar sig för att mängden plast och skräp i våra
hav ökar. Nästan sju av tio uppger att de tycker att det har blivit mer skräp och plast i haven och längs
stränderna under de senaste tio åren.
Enligt undersökningen uppgav mer än två tredjedelar att de skulle ställa sig positiva till ett svenskt
förbud mot försäljning av engångsartiklar i plast, som exempelvis plastglas och plastbestick. 2015
införde EU ett direktiv med syftet att kraftigt minska antalet plastpåsar inom unionen. Olika länder har
hittat olika lösningar och i Sverige landade beslutet i en informationsplikt. Denna innebär att alla
handlare från och med den 1 juni 2017 bland annat måste informera sina kunder om de miljömässiga
nackdelarna med plastpåsar.
Sverige ligger generellt sett i framkant när det kommer till miljöarbete. När det gäller plastpåsarna
finns det dock andra som hunnit före och infört ett totalt förbud av plast. Det är på tiden att Sverige
också går denna vägg och förbjuder plats.
Yrkande
att Vänsterpartiet arbetar fram ett förslag för avskaffandet av plastpåsar i Sverige som drivs igenom i
riksdagen
Zakarias Zouhir, Enskede
A15 SOLLEFTEÅ
Äntligen dags att hela Sverige får leva
Vi vill att den elkraft som produceras i framförallt norra Sverige idag, ska ge ekonomiska resurser
tillbaka till de regioner där den produceras. Så som systemet med bygdepeng är utformad idag, ger det
endast tillbaka en liten del av kraftbolagens vinster till producentkommunerna. Därför anser vi att det
behövs en särskild fastighetsskatt som ger lokala och regionala intäkter från den vatten- och vindkraft
som framställs lokalt.
Under förra seklet byggdes hela samhällen upp runt vattenkraftverken, men i dag är de så
automatiserade att de flesta arbetare och tjänstemän har rationaliserats bort. Däremot genererar de
vinster till huvudkontor och aktieägare långt ifrån regionen där kraften hämtas. Idag upplever många
att Norrland än en gång plundras på sina naturresurser genom vindkraftsetableringarna.
Det behövs fler gröna entreprenörer på landsbygden. Vi vill därför att en del av denna skatt ska gå
till regionala utvecklingsfonder för gröna näringar i landsbygd. På så sätt kan även kommuner utan
vatten- eller vindkraft i vår region gynnas.
Det krävs därför en specialutformad fastighetsskatt på vatten- och vindkraft för att balansera alla
dessa behov.
Vi som står bakom motionen tror att vi kan hämta inspiration från den norska modellen på
återbäring men den svenska varianten bör självklart utformas efter vårt lands förhållanden och behov.
Yrkande
att man utreder frågan om hur en särskild fastighetsskatt kan utformas för vattenkraftsanläggningar
(på ett sätt) och för vindkraftsanläggningar (på ett annat sätt) som ger tillskott till den kommun där
kraften framställs, såväl som regionen (landstinget) där kraften framställs, som bidrar till uppbyggande
av regionala utvecklingsfonder för gröna näringar och som ger ett tillskott i det kommunala
skatteutjämningssystemet
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att en arbetsgrupp tillsätts för detta ändamål och att de gör det i samverkan med Sveriges
vattenkraftskommuner och annan relevant expertis
att vindkraft som är baserad i vattnet minst 300 meter ifrån kusten är befriad från denna regionala
fastighetsskatt
A16 ENSKILD
Fossilgas i vår kommunikation
Då naturgas är ett fossilt bränsle, och då fossillobbyn i såväl Bryssel som Sverige försöker sälja in
fossilgas som ett övergångsbränsle till förnybar energi, är det viktigt att kalla bränslet vid dess rätta
namn. Ordet naturgas kan lätt bli greenwash av detta fossila bränsle.
I valplattformen står att Vänsterpartiet ska arbeta “i nära samarbete med miljö- och klimatrörelsen“
och därför bör vi använda samma begrepp som de använder, vilket är fossilgas.
Yrkande
att använda ordet “fossilgas” i Vänsterpartiets officiella kommunikation och dokument (istället för gas
eller naturgas)
Matilda Amundsen Bergström, Olof Olsson, Angered
A17 HÖRBY
Kollektivtrafiken
För att säkerställa att fordonen är trafiksäkra och förarna får goda arbetsvillkor och bra
anställningstrygghet.
Yrkande
att regionen skall driva kollektivtrafiken i egen regi. Inga upphandlingar av förare eller fordonsservice
A18 ENSKILD
Modernisera järnvägsnätet
Att järnvägsnätet idag brottas med bristande underhåll och förseningar är dessvärre allmän kännedom.
Detta i en tid då miljövänliga transportmedel borde ligga högst upp i prioritering. Det är också en
välfärdssatsning som blir synlig direkt i folks vardag och arbetsliv.
De sträckor som belastas hårdast idag. Mellan Malmö-Göteborg – Stockholm ska moderniseras
och trafikeras av moderna snabbtåg som förkortar restiden och bjuder på högre komfort än att ta
flyget.
Yrkande
att avsätta resurser till uppdatering av rälsen och det löpande underhållet av dessa
att köpa in moderna snabbtåg att trafikera mellan storstadsregionerna inledningsvis
att lyfta in frågan som en av de saker V vill genomföra i valet
Carl Aragón, Malmö
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A19 HÖRBY
Pensionärers resor
För att minska pensionärernas resor med egen bil och öka trafiksäkerheten vid resor, vanliga
sjukbesök och shoppingturer.
Yrkande
att pensionärer och sjukpensionärer skall ha fria resor med kollektivtrafiken i hela region Skåne
A20 ENSKILD
Återinför friåret
2005 införde s-regeringen i samarbete med miljöpartiet det så kallade friåret. Beslutet innebar att en
heltidsarbetande anställd kunde ta tjänstledigt på a-kassa i högst ett år och ersättas av en
långtidsarbetslös. Den friställde fick en paus från yrkeslivet medan den arbetslöse fick erfarenhet från
arbetsmarknaden och värdefulla referenser. Två år senare avskaffades friåret av den borgerliga
regeringen efter maktskiftet 2006.
Nu är dags att återinföra friåret som ett viktigt verktyg i partiets arbetsmarknadspolitik. De
kostnader som reformer bär med sig kvittas ut i minskade kostnader för arbetslösheten.
Yrkesverksamma får möjlighet att göra något annat i livet som annars aldrig blir av eller hinns med.
Friåret är också en liten medicin mot de hälsobesvär som dagens stressade arbetsmarknad åkallar av
förvärvsarbetande.
Yrkande
att Vänsterpartiet ska ställa sig bakom friåret som krav i sin arbetsmarknadspolitik
Robert Zackrisson, Vänersborg
A21 ENSKILD
En utvidgning av den Svenska Modellen
Förslaget går ut på att alla som innehar offentliga ämbeten och samtidigt är i position att besluta om
sin egen lön eller ersättningsnivå, t ex kategorin riksdagsledamöter, alltid skall ha en motpart att
förhandla emot. Denna motpart, vare sig den är i form av någon slags allmänhetens
förhandlingsombudsman eller någon för ändamålet speciellt inrättad myndighet skall efter förhandling
avtala om lön, ersättning, arvode etc. som skall hamna på en rimlig nivå.
Det synes stöta i mångas ögon när t ex riksdagsmän eller domstolar (domstolsverket?) beslutar i
ensamt majestät om sina lönehöjningar. Fördelar:
1) dessa jobb kommer i längden att besättas av folk som har mer intresse för jobbet än för
pengarna. 2) det kan innebära en början till förändring av samhället i jämlikare riktning. 3) kan
innebära ett bättre nyttjande av allmänna medel. 4) bättre förtroende hos allmänheten för samhället;
mindre politikerförakt. 5) kanske också en ny optimism hos oss i samhällets botten att det går att
påverka samhället i demokratisk riktning. (Där demokrati betyder: Alla människor har lika värde.)
Yrkande
att en ombudsmannainstitution, alternativt ett statligt verk inrättas, i syfte att denna skall agera
förhandlings- och avtalsslutande part visavi alla offentliga verk och institutioner, inkluderande
riksdagen, som har att besluta om sina egna löne- och ersättningsnivåer. Avsikten är, att löner och
ersättningar skall i alla nivåer av det offentliga samhället beslutas på samma sätt som för andra på
arbetsmarknaden, Kallat "Den Svenska Modellen"

13

A: Allmänpolitiska motioner

Elisabeth Carlberg, Arkelstorp
A22 ENSKILD
Höjd lagstadgad minimilön i Sverige
Problemformulering: Det förekommer idag på den svenska arbetsmarknaden import av arbetskraft från
andra länder samt arbete med lön då Svenska samt utrikiska arbetare får mindre pengar i lön än EU:s
definition av fattigdomsgräns; som är löne- och pensionsintäkter för eu medborgare som understiger
ca 12 400sek per månad.
Problemet med en sådan lönebildning är att det svenska samhället tillåter arbetare att arbeta under
”fattiga” förhållanden. Det tillåts en arbetsmarknad där marknadskrafterna kan anställa socialt svaga
och fattiga arbetare för att göra sitt arbete. Med en lön som arbetarna inte kan leva på.
Förslaget är att genom lagstiftning höja den nuvarande minsta månadslönen från ca 11 800 sek till
13 000 sek. alltså att den minsta lönen i Sverige skall överstiga EU:s definition av att leva i fattigdom.
Arbetsmarknadens arbetsgivare tvingas därigenom att se över sina anställningsvillkor och skapa en
tryggare arbetsplats för dem med minsta löner.
Syftet och resultatet med förslaget.
Signalvärdet med förslagets genomförande är att en som arbetar i Sverige inte skall behöva leva
som en fattig. Syftet är att höja levnadsstandarden för de arbetare som arbetar i Sverige med låga
löner, även de som kommer hit från andra länder. Förslaget kommer att minska arbetskraftsimporten
med lönedumpning och stärka de som arbetar i Sverige med låga löner. Förslaget med lagstiftning
kommer att sätta en större press på arbetsgivare att inte anställa arbetare utan ett rekorderligt
anställningsavtal. Skatter och arbetsgivaravgifter som följer på en ökning av minimilönen gör att
intäkterna till statskassan kommer att öka.
Yrkande
att Vänsterpartiet skall verka för framtagandet av en riksdagsmotion om höjd lagstadgad minimilön i
Sverige; genom lagstiftning höja den nuvarande minsta månadslönen från ca 11800 sek till 13000 sek
Björn Knudsen, Växjö
A23 MALMÖ
Nu är det dags att sänka löner
På tio år har direktörerna i de stora företagen ökat sina löner med 86 %, nästan tre gånger så mycket
som arbetarna. 2002 tjänade Hexagons VD Ola Rollén 2,4 miljoner, tio gånger mer än arbetarna i
mätteknikföretaget samma år. 2012 har hans lön stigit till 18,8 miljoner, en ökning med 676 %. En
genomsnittlig industriarbetare ökade under samma period sin lön med 32 %. Och klyftorna har ökat
sedan dess.
Bankdirektörerna i de fyra största bankerna tjänade 2014 ihop omkring 87 miljoner. Nordeas vd
fick drygt 32 miljoner medan handelsbankens vd ”bara” fick 19 miljoner. Den stora risken för
bankerna tar dock vi skattebetalare, som garanterar att bankerna inte ska haverera. Trots detta har
dessa direktörer alla löner som pendlar mellan 1,5 och 2,5 miljoner i månaden. Och deras villkor har
blivit ännu bättre sedan dess.
I dag tjänar en riksdagsman cirka 60 000 kr i månaden, och våra kommunalråd cirka 40 000 kr i
månaden. Det så kallade inkomstbasbeloppet är för 2016 cirka 60 000 kr, vilket bör vara en rimlig
högsta lön för ett heltidsarbete. Det är dags att sänka lönerna för de högst avlönade, och se till att dessa
pengar används för att minska klyftorna i samhället.
Yrkande
att partiet låter utreda frågan vidare, för att återkomma med ett väl genomarbetat förslag till sänkta
löner för de som tjänar mest till den kommande kongressen
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A24 ENSKILD
Ändra 39 § LAS
Lagen om anställningsskydd (LAS) infördes i Sverige på 1970-talet och var en kompromiss mellan
arbetarnas intressen och kapitalets intressen. Privata arbetsgivare skulle inte längre fritt få anställa och
avskeda utan var tvungna att följa vissa procedurer. En uppsägning skulle vara saklig och underkastas
arbetsdomstolens (AD) prövning. Uppsägningen skulle inte anses saklig, om AD hade underkänt
uppsägningen. Dock lades ett undantag in i LAS: 39 §. Denna paragraf säger att en arbetsgivare
fortfarande fritt kan avskeda, så länge arbetsgivaren betalar skadestånd för sin vägran att följa AD:s
dom. Skadeståndet normerades i LAS med ett tak på 32 månadslöner vid mer än tio års anställningstid
hos samma arbetsgivare, 16 månadslöner vid mindre än fem års anställning. På så sätt kunde alla
privata arbetsgivare strunta i AD-domar och helt sonika göra sig av med vilken anställd de ville,
oavsett vad LAS sade i övrigt.
För offentliga arbetsgivare var det däremot självklart att AD:s domar skulle följas. Synsättet kan
ses i den gamla lagen om offentlig anställning (LOA), där en statligt reglerad anställning inte
omfattades av 39 §. Grundlagarnas budskap om krav på opartiskhet, laglydighet och rättssäkerhet
ansågs oförenligt med att ge en offentlig arbetsgivare rätten att använda 39 § LAS. 1994 drev dock den
borgerliga regeringen Bildt igenom en ändring i LOA. Från och med då skulle 39 § LAS gälla alla
arbetsgivare – såväl privata som kommunala och statliga. Detta var ett led i den nyliberala offensiven
mot arbetarrörelsens landvinningar efter andra världskriget. Vänsterpartiet måste verka politiskt för att
det försvagade anställningsskyddet repareras.
Behovet av en ändring av 39 § LAS har uppmärksammats genom åtskilliga fall de senaste åren.
Fackligt aktiva har setts som besvärliga av arbetsgivare och därför tvingats bort från anställningen med
hjälp av 39 § LAS. Detta innebär ett hot mot den fackliga organiseringen på arbetsplatserna, då
arbetsgivarna i praktiken kan betala för att slippa facklig aktivitet. Stora arbetsgivare med gott om
pengar ser summorna i 39 § LAS som småpotatis, men för det fackliga arbetet kan det vara förödande.
För privata arbetsgivare måste därför skadeståndsnivåerna i 39 § kraftigt höjas för att kunna avskräcka
även en kapitalstark arbetsgivare.
Att tvinga en privat arbetsgivare att behålla en anställd är naturligtvis ett mål på sikt men kräver
radikalare förändringar på arbetsmarknaden, och än är tiden nog inte mogen för det. För offentliga
arbetsgivare ska det dock vara självklart att rätta sig efter AD:s domar. Om en uppsägning av AD
bedöms sakna grund, ska anställningen fortsätta. Om en uppsägning bedöms vara sakligt grundad, ska
anställningen avslutas. Möjligheten att avskeda och säga upp på grund av misskötsamhet och
brottslighet finns kvar, men en offentlig arbetsgivare måste alltså rätta sig efter AD-domen. 39 § LAS
ska inte kunna tillämpas här. Skattemedel ska inte användas för att godtyckligt avsluta anställningar
och rädda okunniga chefer. Offentliga arbetsgivare ska följa svenska domstolars beslut – det ska vara
en självklarhet.
Yrkande
att Vänsterpartiet och dess folkvalda ska verka för en kraftig höjning av det normerade skadeståndet i
39 § LAS
att Vänsterpartiet och dess folkvalda ska verka för en sådan lagändring, att 39 § LAS inte går att
tillämpa på anställningar i offentlig sektor
David Nilsson, Malmö
A25 JÖNKÖPINGS LÄN
Avskaffa Kombidirektivet
Kombidirektivet innebär i korthet att en internationell transport där ”mellanledet” är antingen en tågeller båttransport, omfattas av ett annat regelverk än andra transporter.
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Tanken med direktivet var att stimulera till att längre transporter skulle läggas på nämnda
transportslag istället för på väg. Konsekvensen av detta gamla och icke-uppdaterade direktiv har blivit
att det används som kryphål för fuskande åkerier som kan hävda att de kör kombitrafik när det i
praktiken handlar om ren inrikestrafik. Detta är inte ett svenskt problem utan förekommer inom hela
EU. Direktivet bidrar till social dumping inom åkerinäringen. Därför bör direktivet avskaffas i sin
nuvarande form.
På våra kombiterminaler har vi idag utländska aktörer som bedriver verksamhet i åratal utan någon
som helst kontroll. De utländska chaufförerna lever oftast i sina lastbilar på orten där respektive
kombiterminal finns. Man utför där körningar enl. Kombidirektivet (EC) 92/106, men nyttjas oftast till
andra inrikestransporter som inte faller under kombidirektivet.
Detta leder till en snedvriden konkurrens från aktörer som utnyttjar och bryter mot EU:s regelverk,
seriösa företag konkurreras ut och chaufförernas villkor pressas till det yttersta.
Arbetsmiljöverket är kontrollerade myndighet när det gäller utstationerad arbetskraft.
Endast en handfull utländska arbetsgivare inom Transportsektorn har anmält att man har
utstationerad arbetskraft i Sverige, detta bevisar att mörkertalet är stort och mycket omfattande
gällande utsänd arbetskraft. Med den bakgrunden föreslår undertecknad att Vänsterpartiets kongress
bifaller motionen.
Yrkande
att Vänsterpartiet kraftigt påverkar Sveriges regering och våra EU parlamentariker att avskaffa (EC)
92/106 Kombidirektivet
A26 SKÅNE
Hyvling
På svensk arbetsmarknad arbetar folk med tillsvidareanställning i tron om att de kan vara trygga i den.
Men 2015 kom ett domslut i arbetsdomstolen, ”Hyvlingsdomen”, som gjort det möjligt att hyvla på
arbetstiden. Det vill säga att arbetsgivaren från en dag till en annan kan sänka dig från till exempel
100 % till 60 %. I många fall utan möjlighet till omställningstid.
Vetskapen om detta sprider sig mer och mer bland arbetsgivarna. Även stora aktörer på marknaden
hyvlar utan större samvetskval att de går in och hyvlar i folks privatliv och privatekonomi.
Yrkande
att Vänsterpartiet aktivt arbetar för att skapa opinion för att få bort hyvling
att Vänsterpartiet aktivt arbetar för att inför lagtext som reglerar bort möjligheten att hyvla arbetares
tjänstgöringsgrad
A27 SKÅNE
Lönebidrag
Idag ska det finnas anställningsvillkor i nivå med kollektivavtalet för personer som tar en anställning
med lönebidrag. Däremot är kollektivavtal inget krav. Det innebär att du kan jobba röda dagar, kvällar,
helger utan OB-ersättning. Övertid utan ersättning. Lägre semesterersättning och så vidare.
För att kunna ge personer med lönebidrag de bästa förutsättningarna i arbetslivet och trygghet sin
anställning har vi ett förslag.
Yrkande
att det ska vara krav på att det finns kollektivavtal på de arbetsplatser som beviljas lönebidrag
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A28 ENSKILD
Statligt finansierad tolk i arbetslivet och vardagen för personer med
hörselnedsättning
Arbetsdomstolen (51/2017) slog nyligen fast att det inte var diskriminering när Södertörns högskola
avbröt rekryteringen av en döv lektor (arbetsgivaren erkände att hen var den mest kompetenta
kandidaten). Rekryteringen avbröts endast för att högskolan ansåg att kostnaden för tolk var orimlig.
Med nuvarande regler kan personer med hörselnedsättning diskrimineras helt lagligt. Om inte ens en
resursstark arbetsgivare som ett statligt lärosäte behöver bära tolkkostnaden är det knappast troligt att
privata arbetsgivare lär ta något samhällsansvar heller.
Problemet idag är att arbetsgivaren ur befintlig budget måste finansiera kostnaden för att ge tolk till en
arbetstagare med nedsatt hörsel. Personer med språkstörning erkänns idag också som tolkanvändare
men för enkelhetens skull benämns fortsättningsvis personer med hörselnedsättning.
Idag är ansvars- och finansieringsprincipen en bärande princip inom svensk funktionsrättspolitik.
Enligt denna ska en verksamhetsutövare också finansiera åtgärder för tillgänglighet och anpassning
inom sin ordinarie budget. På många områden är principen lämplig, t.ex. att den som bygger om sin
restaurang också ska ansvara för att investera i en ramp. Däremot är principen mindre lämplig för
tillgänglighetsåtgärder som är personalintensiva eller innebär löpande kostnader. I fallet med
Södertörns högskola ansåg Arbetsdomstolen att en årlig merkostnad för tolk till en enskild
medarbetare på 520 000 kronor (efter lönebidrag) inte var en skälig merkostnad för arbetsgivaren
utöver lönekostnaderna. Detta trots att arbetsgivarens årliga personalkostnader uppgår till cirka 500
miljoner.
Regeringen har gjort alldeles för lite för att lösa tolksituationen och behovet av att lösa frågan om
rätten till tolk i arbetslivet har enligt motionärens/motionärernas mening ignorerats.
Partikongressen 2010 behandlade en motion i samma fråga genom motion A92. Kongressen biföll
två attsatser som innebar att Vänsterpartiet principiellt erkänner att målgruppen ska ha rätt till tolk och
verkar för att denna rättighet ska införas i lag (attsats 5) och att Vänsterpartiet ska verka för att
tolktjänsten ska undantas från ansvars- och finansieringsprincipen så att tolktjänstens huvudman i alla
lägen ska stå för tolkkostnaden.
Nu 8 år senare kvarstår tyvärr behovet av att lyfta frågan på dagordningen igen utan att riva upp
det förra kongressbeslutet. 2011 föreslog en statlig utredning (SOU 2011:83) att ansvaret för det som
idag kallas vardagstolkning skulle flyttas till staten från landstingen (arbetsgivarens ansvar för tolk i
arbetet skulle dock vara oförändrat). Den utredningen som inte ens löste grundproblemet med tolk i
arbetslivet lades dock i malpåse och gick aldrig ens ut på remiss och partiet kunde inte ta ställning till
det i riksdagen. Efter 4 års utredande släppte Socialdepartementet ett förslag om förtydligande av
reglerna för vardagstolkning (Ds 2016:7). Det förslaget förändrade inte heller arbetsgivarens
skyldigheter. Både SOU 2011:83 och Ds 2016:7 slog snarare fast att ansvars- och
finansieringsprincipen ska gälla även i fortsättningen. Ds 2016:7 pekade på arbetsgivarens
skyldigheter att anpassa arbetsplatsen enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § och att bristande tillgänglighet
sedan 2015 ses som en form av diskriminering. I och med Arbetsdomstolens dom vet vi att dessa
bestämmelser ger ett obefintligt rättsligt skydd för arbetstagare som behöver tolk och att
partikongressens beslut från 2010 var bra. Då Ds 2016:7 i övrigt innebar oacceptabla försämringar av
vardagstolkningen krävde berörda brukarorganisationer att det förslaget inte skulle genomföras heller.
Behovet av reformer inom tolkområdet är stort och brådskande men får inte innebära försämringar för
målgruppen.
En liten nyhet sammanhanget är att regeringen har avsatt 15 miljoner kronor i statsbudgeten
(2018) för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Detta är ett litet steg framåt men kommer för
det första inte att täcka behoven. För det andra förändrar det inte diskrimineringsskyddet.
Detta citat från Hörselskadades Riksförbund talar för sig själv och får avsluta motionens brödtext
“Dagens tolktjänst har allvarliga brister. Det är ofta oklart vart man ska vända sig för att få tolk och
vem som ska betala för det. Hörselskadade, döva och dövblinda kommer ofta i kläm mellan
landstingets tolkcentral, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra parter.
Detta får särskilt allvarliga konsekvenser inom arbetslivet, där det händer att arbetstagare inte kan göra
sitt jobb, missar anställningar och får andra problem.
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Trots flera år av utredningar under två olika regeringar och ett intensivt påverkansarbete av
Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund och andra förbund har frågan inte lösts.”
Yrkande
att Vänsterpartiet verkar för att det tillsätts en ny statlig utredning om tolktjänst för personer med
hörselnedsättning och språkstörning
att utredningen får direktiv om att föreslå hur staten ska överta finansieringsansvaret för tolktjänst till
personer med hörselnedsättning i arbetslivet
att utredningen får direktiv att än en gång utreda möjligheterna till en statlig huvudman för
vardagstolkningen
att Vänsterpartiet verkar för att stärka diskrimineringsskyddet för personer som behöver tolk i
arbetslivet
Kave Noori, Sundbyberg, Robert Zackrisson, Vänersborg
A29 ENSKILD
Inför en sjätte semestervecka i semesterlagen
1978 infördes den femte semesterveckan. Orsaken var att försöka jämna ut den orättvisa fördelningen
av semesterdagar som fanns inom LO- och SACO-kollektivet. 1991 infördes två extra semesterdagar
som senare drogs in under krisåren. Nu är det åter dags att väcka frågan om ytterligare en
semestervecka till liv.
I takt med ökad produktivitet och ett högre ekonomiskt välstånd finns det utrymme att korta ned
arbetstiden. Dock kommer en generell arbetstidsförkortning att ta tid. I väntan på detta är det fullt
möjligt att förlänga semestern med en extra vecka.
Med ökad semester kan fler få möjligheten att vila kroppen och själen från arbetet och göra det
man tycker om. Kravet är också ett litet steg bort från arbetet som livet kretsar kring för många
människor. En sjätte semestervecka är ett konkret och slagkraftigt krav som arbetarrörelsen skulle
tjäna på.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet på en sjätte semestervecka i sin arbetsmarknadspolitik
Robert Zackrisson, Vänersborg
A30 SKÅNE
Högkostnadsskyddet
Många medborgare behöver något eller några hjälpmedel för att kunna sköta sitt skolarbete, studier
och arbetsliv samt ha en stimulerande fritid så de kan vara produktiva medborgare.
Yrkande
att det behövs bara ett högkostnadsskydd för sjukvård, tandvård, hörapparater och glasögon. Det skall
ha en kostnadsnivå som alla har råd med för att införskaffa behövliga hjälpmedel
A31 ENSKILD
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Återinför borttagna yrkesgrupper i vården
All vård ska utgå från patientens behov. Det är motionärernas uppfattning att de personalgrupper som
tagits bort ur vården (ex ekonomibiträden, vårdbiträden, lokalvårdare, läkarsekreterare) snarast ska
återinföras. Vård ska vara av kvalité som främjar och bevarar livskvaliteten hos patienten. Anhöriga
tillsammans med patienten ska, om det är möjligt beredas möjlighet att känna delaktighet i patientens
vård enligt den vårdplan som upprättats. Vårdansvaret skall alltid ligga på utförararen och kan aldrig
överlåtas till anhöriga eller barn till patienten.
Yrkande
att de personalgrupper som tagits bort ur vården (ex ekonomibiträden, vårdbiträden, lokalvårdare,
läkarsekreterare) ska snarast återinföras för att underlätta sjuksköterskor och undersköterskors primära
arbete
att vården av svårt sjuka patienter också ska innefatta stöttning och hjälp till patientens anhöriga och
få ta del av patientens vårdplan
att motverka att barnen, make eller maka eller andra anhöriga till patienten mer eller mindre få ta över
vården
att verka för bevarandet av patientens livskvalité under vårdtiden och därefter vid behov
att all vård ska ske utifrån patientens behov
Kennet Fontaine, Tanja Sadelheim, Marcus Olsson, Henning Årman, Stefan Höglund, Gunilla
Karlsson, Inger Härjerud, Clara Lee-Lundberg, Västra Södermalm
A32 KRONOBERG
Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård
Ur Vänsterpartiets Hälso- och Sjukvårdsprogram:
“Kvinnor och män ska ha samma rätt till bra vård. Ingen diskriminering ska förekomma på grund
av funktionsnedsättningar. Många med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar behöver bättre
vård och rehabilitering. En klok hushållning med vårdens resurser blir allt viktigare:”
Förbättra vården för patienter som drabbats av Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue
Syndrom, en neurologisk sjukdom (WHO ICD. 10 G 93.3) som kännetecknas av långvarig svår
funktionsnedsättande utmattning i kombination av ett flertal symptom. Forskare benämner tillståndet
som neuroimmunologiskt då det visade sig finnas avvikelser i immunförsvaret, nervsystemet och
hormonsystemet. I hela Sverige kan det finnas upp till 40 000 lidande patienter. Det har visat sig vara
svårt att uppskatta hur vanlig sjukdomen är, eftersom mörkertalet kan vara betydligt större och det
finns många patienter som går runt i hela vårdsystemet utan att får rätt diagnos. Beräkningen är gjord
på internationella studier och med Canada Kriterier som diagnosverktyg.
Sjukdomsbilden kännetecknas av oförklarlig trötthet och utmattning som inte kan vilas bort hur
mycket man än vilar. Andra vanliga symptom är feber, halsont, svullna lymfkörtlar, muskelsmärtor,
ljud- och ljuskänslighet, problem med minnet och koncentrationen. Patienten känner sig mestadels
influensasjuk.
Symtombilden kan variera från en mild variant med nedsättning av funktionsförmåga till svårare
fall där den drabbade blir bunden till hemmet och de värst drabbade som blir helt sängliggande.
Sjukdomen drabbar män, kvinnor och barn med dominans av kvinnor mellan 25 och 40 år.
Troligen har endast ett fåtal fått diagnos, behandling och stöd då tillståndet är relativt okänt.
Sjukdomen kan inte botas eftersom det är ett kroniskt tillstånd men symptomen kan lindras med rätt
hjälp och stöd, förståelse och insikt hos vårdutövare.
Träning och överansträngning har motsatt effekt och kan leda till stadigvarande försämring.

19

A: Allmänpolitiska motioner

Vid långvariga funktionsnedsättningar kan detta ge nedsatt arbetsförmåga och svårigheter att
klarar av sin vardag.
Barn och ungdomar kan ha svårt att klarar av sin skolgång. En kurator kan vara ett stöd i sociala
frågor och i kontakt med myndigheter.
Det är mycket viktigt att dessa patienter blir noggrant utredd för att utesluta andra allvarliga
sjukdomar eller att tillståndet förväxlas med depression, ångestsyndrom, utmattningssyndrom eller
reumatiska sjukdomar.
Fibromyalgi kan ses som närliggande men läkare på VC har god kännedom om tillståndet och det
finns tydliga samband, klarar gränser och utarbetade behandlingsformer för detta.
Trots detta har vi vårdsökande som inte får den hjälp de är berättigad till.
I nuläget behövs behandlingsformer i form av stöd, råd och förståelse där speciella
mottagningsenheter inrättas.
Remiss för en utredning hos en reumatolog är av största vikt för denna patientgrupp likväl som att
utesluta andra sjukdomstillstånd.
Trots klara samband och handlingsplaner för bland annat fibromyalgi så åker dessa patienter runt i
vårdsystemet till stora kostnader både inom öppen och sluten vård, upptar dyrbar tid och ger onödigt
och förlängt lidande.
Yrkande
att Vänsterpartiet verkar för:
- Inrättande av specialistmottagningar rikstäckande och rätt till hembesök för de svårast sjuka
som är hembundna eller sängliggande
- Medel till forskning kring ME/CFS
- Upprättande av handlingsplan kring sjukdomen
A33 SÖDERTÄLJE
Rätt att bestämma över sin egen död – en mänsklig rättighet
Alla människor genomgår en sista fas i livet som slutar med dödens inträde. Det är ett faktum som inte
går att göra mycket åt. Tidpunkten för vår död och sättet vi dör på kan dock påverkas, åtminstone för
det flertal som dör en mer långsam död i någon sjukdom.
Möjligheten finns idag att med medicinsk behandling och teknologi uppehålla obotligt sjuka
människors liv mycket länge, samtidigt som det också skulle vara möjligt att tillmötesgå patienter som
begär hjälp med att påskynda döden.
Att underlåta att sätta in livsförlängande behandlingar eller att avbryta påbörjade behandlingar kan
redan göras i Sverige idag, vilket brukar uttryckas som att passiv dödshjälp är tillåten. Det är också i
vissa fall tillåtet att ge patienter smärtlindring i så höga doser att döden påskyndas, så länge syftet inte
är att döda utan att smärtlindra. Vad som dock fortfarande inte är tillåtet är att aktivt och avsiktligt
hjälpa en patient att dö, genom att till exempel ge en överdos sömnmedel.
Ca 80 % av Sveriges befolkning anger att man tycker att det är rimligt att själv kunna välja att
avsluta livet i vissa situationer och under vissa förutsättningar. I Schweiz, Belgien och Nederländerna
samt vissa delstater i USA t ex Oregon har man gått längre och ser aktiv dödshjälp som något den som
önskar ska kunna få. T ex kan den som lider av obotlig sjukdom som bedömts som sådan av två
oberoende läkare getts möjlighet att avsluta livet genom eget, personligt beslut, givet att man anses
vara vid sina sinnens fulla bruk. Många skulle uppleva det som en trygghet att veta att om lidandet i
livets slutskede blir outhärdligt så finns den möjligheten även i Sverige. Att inte våga fatta beslut i
dylika svåra frågor bidrar till stort och onödigt lidande.
Att kunna bestämma över sitt eget liv i slutskedet borde ses som en rättighet. Passiv dödshjälp, d v
s att inte göra något utan att istället passivt se på när en människa lider anses tillåtet. Inget politiskt
parti har vågat säga att dödshjälp i vissa situationer, när individen själv vill, kan minska lidande. Ofta
ligger djupt religiösa föreställningar bakom motståndet att själv få fatta beslut om när livet är över.
Frågan är inte enkel, men med tanke på det lidande som många förknippar med döden borde
Sverige och Vänsterpartiet ha modet att gå före och våga fatta ett beslut.
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Med de erfarenheter som nu finns så kan man nu väga fördelar mot nackdelar och fördelarna väger
tyngre än riskerna. Risker som under alla omständigheter måste beaktas i ett regelverk.
Beslutsunderlag saknas inte.
Att i vissa situationer acceptera och respektera en önskan att aktivt få avsluta livet borde vara en
mänsklig rättighet på samma sätt som att rädda ens liv ska vara det.
Yrkande
att Vänsterpartiet ska verka för att beslut fattas i syfte att underlätta för människor som lider av
obotlig sjukdom att själv, under vissa förutsättningar, få fatta beslut om när livet ska avslutas
A34 Enskild
Utreda självvalt livsslut enligt Oregonmodellen
Vänsterpartiet har länge varit i framkant i Sverige för att driva på om individers rättigheter, t ex vad
det gäller abortfrågan eller homosexuellas rättigheter.
Jag saknar däremot Vänsterpartiets röst när det gäller självvalt livsslut, eller att själv få bestämma
när man ska få avsluta sitt liv, i samband med svår obotlig sjukdom, där man ser att den kvarvarande
livslängden är kort.
Rent praktiskt idag kan man sluta med livsuppehållande vård- och omsorg, vilket gör att patienter
dör inom kort tid, men man kan inte få avsluta det i förtid. Resultatet blir det samma i slutändan, men
bara det ena är tillåtet. Det finns dessutom en tydlig opinion bland svenska folket för att tillåta ett
självvalt livsslut.
Ett lämpligt exempel att utreda hade varit den så kallade Oregonmodellen:
För att kunna få tillgång till självvalt livsslut måste patienten ha fyllt 18 år, vara bofast i Oregon,
ha kommunikations- och beslutsförmåga samt lida av en terminal sjukdom med en prognos om mindre
än sex månader.
Proceduren för att få recept på »death with dignity«-läkemedlet är i korthet:
1. Två muntliga framställningar till behandlande läkare med minst femton dagars mellanrum.
2. Skriftlig begäran till behandlande läkare som undertecknats i närvaro av två vittnen, av vilka
åtminstone ett inte är relaterat till patienten.
3. Behandlande samt konsulterad läkare ska bekräfta patientens diagnos och prognos.
4. Behandlande läkare och ytterligare en läkare måste avgöra om patienten är beslutskapabel och
har förstått sin situation.
5. Om läkare anser att patienten lider av en psykisk eller psykologisk störning ska patienten
remitteras till specialist.
6. Behandlande läkare ska informera patienten om möjliga alternativ som smärtlindring och/eller
vård på hospice.
7. Läkaren ska be, men kan inte kräva, att patienten informerar sina närmaste anhöriga.
8. En patient kan när som helst återkalla sin begäran om recept.
Yrkande
att Vänsterpartiet tar ett beslut om att aktivt ta ställning för att utreda självvalt livsslut, och jobbar för
det på alla de plan där man kan påverka och besluta om det
Jerker Nilsson, Älmhult
A35 SÖRMLAND, NYKÖPING, FLEN, ESKILSTUNA m.fl.
Revitalisering av Hälso- och sjukvårdspolitiken: Hälso- och
sjukvårdspolitiskt program
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Det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet ”Hälsa är en mänsklig rättighet– ingen handelsvara”
antogs av partistyrelsen den 29 maj 2010. Två mandatperioder har snart förflutit och vi anser det vara
dags att ta fram ett nytt program.
Hälso- och sjukvårdspolitiken utvecklas ständigt. Vi behöver få in en ny begreppsbild, lyfta vikten
av digitaliseringen i vården och ta fram ett program som vi kan stå för idag.
Textmässigt behöver vi lyfta argumenten för vad vi vill med vår politik och varför.
Yrkande
att ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program tas fram
Maja Gilbert, Falun, David Örnberg, Mora, Kajsa Fredholm, Leksand, Cecilia Ronsten, Hedemora
A36 ENSKILD
Det behövs ett socialt perspektiv inom psykisk ohälsa, vår samtids största
folkhälsoproblem
(WHO 2016) lyfter att stress, ångest och depression breder ut sig bland människorna och är en
allvarlig riskfaktor vid allvarliga fysiska och psykiska sjukdomar.
Frågan är: Vad har hänt som gör att allt fler individer lider av psykisk ohälsa? Kan det bero på
genetiska förändringar hos människoarten? Kan det bero på sociala faktorer som ligger utanför
människans gener och personlighetsdrag?
Sedan slutet av 1970-talet, med nyliberalismens intåg i samhället, har det skett ett paradigmskifte
på alla samhälleliga plan, bl.a. inom psykiatri, från ett psykologiskt perspektiv till ett neurobiologiskt.
Idag lever vi i ett samhälle, där individualism och materialism styr människors levnadssätt, s.k.
“anomiska tillstånd” eller enligt Marx; “alienation”, ett resultat av ett samhälle som blir alltmer socialt
fragmenterat.
Sociala faktorer som hopplöshet, socioekonomiska svårigheter, fattigdom, har omvandlats från ett
”socialt problem” till ”enskilt misslyckande". Sociala problem som arbetslöshet och låglönearbeten
och dessas destruktiva inverkan på människors psykiska hälsa, som manifesteras i form av tillstånd
som depression, stress, utbrändhet, social ångestsyndrom, har omdefinierats och diagnostiseras som
psykiska störningar. De förödande effekterna av krig diagnostiseras som PTSD (Post Traumatic Stress
Disorder).
Dagens psykiatri har förvandlats till en särskilt effektiv institution för förvaring och social
kontroll, att rikta människors missnöje från samhället mot sig själva. Genom att förskriva piller för att
förhindra ilska, hjälper psykiatrin till att dölja följderna av nyliberalismen och undertrycker eventuellt
motstånd mot ojämlikheten.
Bradley Lewis har sagt: '' Om vi pluggar mänskligt lidande, elände och ledsenhet i
biovetenskapens kalkyl, behöver det inte ändras i den sociala ordningen, utan vi behöver bara hoppa
över några neurotransmittorer "(Lewis, 2003, s. 56).
Men frågan är, kan medicin avlägsna ensamhet? Fattigdom? Extrem stress? Eller berikar den bara
läkemedelsföretagen?
Vi behöver en psykiatri med psykosocialt perspektiv och ett socialt ansvarstagande.
Det behövs mer socialarbetare och kuratorer med ett emancipatoriskt arbetssätt inom psykiatrin.
Kuratorer som kan förklara hur kulturella, sociala och historiska kontexter påverkar individerna i
livet, och kan bidra till ett frigörande från förtryckande tankesätt.
Att förklara för individen du är “en oskiljaktig del av samhällskroppen”. Samhällsstörningarna
uttrycker sig hos medlemmarna som depression, nedstämdhet och desillusionering.
Vill vi öka psykiskt välbefinnande bland våra medborgare? Då krävs ett paradigmskifte. Då måste
vi sätta människan I centrum före profiten. Då krävs ett solidariskt friskt samhälle.
Yrkande
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att Vänsterpartiet ska driva förslag på ändring av dagens psykiatri till ett socialt och emancipatoriskt
arbetssätt i stället för det biomedicinska arbetssätt den har idag
Roya Asadzadeh, Sundbyberg
A37 ENSKILD
Pensionen är en viktig valfråga
Dagens pensionssystem leder till att allt för många blir fattigpensionärer. Enligt fjolårets statistik från
Pensionsmyndigheten tvingades över 230 000 äldre att leva på en inkomst under EUs fattigdomsgräns
(11 830 kr efter skatt). Detta är inte värdigt i ett av världens rikaste länder!
Vi vill att Vänsterpartiet ska arbeta för ett nytt pensionssystem under valrörelsen 2018. Ett
pensionssystem som är jämlikt, jämställt och ger alla en värdig ålderdom. Det ska vara Vs långsiktiga
vision. På vägen dit bör V göra allt för att förändra pensionssituationen åt rätt håll så mycket det går.
V får inte förlora frågan till Sverigedemokraterna. V bör vara en tydlig kraft för bättre levnadsvillkor
för oss alla den dag vi går i pension.
Yrkande
att V bör arbeta för ett nytt pensionssystem under valrörelsen 2018. Ett pensionssystem som är jämlikt
jämställt och ger alla en värdig ålderdom. Det bör vara en långsiktig vision och mål för V
att V bör göra allt i sin makt för att påverka det befintliga pensionssystemet så mycket det går. Detta
genom höjd garantipension, vars målsättning en garantipension som över EU:s fattigdomsgräns (11
830 kr) och höjd bostadstillägg
att V arbetar för att avsättningen för premiepensionen ska tas bort och istället överföras till den
allmänna pensionen. Då den allmänna pensionen inte ska bygga på vinstintressen. Pensionerna bör öka
i samma takt som lönerna
att V bör arbeta aktivt på att komma in eller samtala med Pensionsgruppen med ambition att förändra
att V ska vara en tydlig kraft för bättre levnadsvillkor för oss alla den dag vi går i pension
Marcus Olsson, Västra Södermalm, Lorena Delgado Varas, Skärholmen, J-Å Krisoffersson, ÄlvsjöHägersten, Johan Norlin, Liljeholmen-Hägersten, Tonnie Philipsson, Karlskrona, Amal Yazagi, Solna
A38 ENSKILD
Höj garantipensionen och bostadstillägget
Sverige är ett rikt land och därför borde vi inte ha några fattigpensionärer, lägg till att vi befinner oss i
en mäktig högkonjunktur. I senaste budgeten, som jag kunde se det, höjdes taket för att få
”bostadstillägg för pensionärer”, men det räcker inte. Om nedanstående genomförs kommer vi att ha få
fattigpensionärer. Mitt förslag är att höja garantipensionen, göra denna skattefri och höja upp
bostadstillägget.
Yrkande
att garantipensionen höjs 1 500 kronor för de som är ensamboende och 1 000 för de som bor i
tvåsamhet
att garantipensionen blir skattefri
att taket i bostadstillägget höjs till 6 500 Kronor
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Sven-Hugo Mattsson, Lund
A39 HALLSBERG
För högre sjukersättning
Det finns grupper i samhället som lever på en mycket låg levnadsnivå, och det är de långtidssjuka,
socialbidragstagare och ålderspensionärer med garantipension (den lägsta). Alla tre grupperna behöver
naturligtvis en höjning av levnadsstandarden. Jag koncentrerar mig i den här motionen på de som har
sjukersättning. Ålderspensionärer har i regel inte barn att dra försorg om, och socialbidrag ser jag som
en försörjning under kortare tid.
Sjukersättning ges till långtidssjuka, skadade eller de som har funktionsnedsättning. Från och med
juli det år man fyller 19 år kan man få hel sjukersättning, om det är troligt att man aldrig kommer att
kunna arbeta. Den som har fyllt 30 år hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning,
beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt.
Sjukersättningen kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning. Garantiersättningen
får man om man haft låga inkomster eller inga alls. Hel inkomstrelaterad ersättning ger 64,7 % av den
sjukes ”antagandeinkomst”. Antagandeinkomsten beräknas på ett genomsnitt av den sjukes inkomster
under de senaste åren. Det beror även på ålder. Om man har arbetat länge, men varit sjuk i får många
år, kan man bli ”nollad”, det vill säga man får bara lägsta ersättningen (Garantiersättningen). Tänk er
att leva på en 65-procentig lön av vad du haft förut, och som dessutom beskattas högre!
Om man haft låga inkomster eller inga alls får man garantiersättning. (Den lägsta). Om man har
fyllt 19 år, men inte 21 år, får man 8 027 kr före skatt i månaden. Sedan höjs ersättningen med cirka
200 kr i takt med stigande ålder. Vid 30 års ålder får man 9 147 kr före skatt i månaden. Skatten på
den ersättningen blir 2 280 kr (Gäller okt-17) Man får alltså leva på 6 867 kr i månaden! Hur klarar
man det? Skatten är dessutom lite högre än för både ålderspensionärer och socialbidragstagare. (Från
Daniel Suhonens bok ”Partiledaren som klev in i kylan”, tryckt 2014, som i sin tur tagit uppgiften från
Pensionsmyndigheten.)
Man kan få en del bidrag utöver sjukersättningen; bostadstillägg, och även medicinska bidrag. I
min research för den här motionen har det varit svårt att få fram korrekta uppgifter, då jag hänvisats att
tala med robotar.
Man har även rätt att arbeta en viss del, om man förmår, utan att sjukersättningen naggas. Enligt
uppgift från några som uppbär sjukersättning, ska man kunna tjäna upp till 40.000 kr per år. I mina
uppgifter från Försäkringskassan står det bara att man ska anmäla dit om man börjar arbeta. Man får
också arbeta ideellt, alltså utan arvode. Ibland kan ens arbetsförmåga ändras, varför Försäkringskassan
då och då följer upp hur man har det.
Sjukersättningen höjs något årligen eller vartannat år efter Konsumentprisindex (KPI), men det rör
sig förstås inte om några större summor. Man kan jämföra med yrkesverksamma, som förutom en
skaplig lön har fått minst fem jobbskatteavdrag. De har lättare att skaffa eget boende, och kan utnyttja
rut- och rot-avdrag, vilket är svårt för dem med sjukersättning.
Som alla förstår kan den som uppbär sjukersättning inte ha det så lätt. Förutom sjukdomen, skadan
eller funktionsnedsättningen, läkarbesök, medicinering och dålig ekonomi kanske man också har barn
att dra försorg om. Det är inte roligt att inte kunna ge sina barn det som deras kamrater tar för givet:
bio, utflykter, kläder, resor med mera. Och hur ska man klara mat och hyra?
Yrkande
att Vänsterpartiet verkar för att sjukersättningen höjs rejält
att en översyn och förbättring sker av socialbidrag och ålderspension
A40 ENSKILD
Försäkringskassan
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Idag har Försäkringskassan en lag som de ska leva efter och som är omänsklig och som dumförklarar
läkarkåren och de som behöver försäkringskassan helt.
Människor blir inte friska för att man tar av dem ersättningen. Människor lider och många kan inte
ta ut sin medicin eller kan inte gå till tandläkaren, därför att de har för låg sjukpenning.
Man blir sjukare av att vara sjuk, därför att man lever så under en sådan press.
Det händer att behövande blir så deprimerade att de kan begå självmord för att försäkringskassan inte
tror på deras sjukdom och behov av hjälp.
Yrkande
att regeringen lägger ett förslag på lagändring som innebär humanare regelverk, som
Försäkringspersonalen ska arbeta efter
att läkarintyg från auktoriserade läkare måste gälla som intyg för hjälp
att sjukpenningen måste höjas så människor kan leva över fattigdomsgränsen och hämta ut sin
medicin och besöka tandläkaren
Anneli Porsaeus, Enköping
A41 VALLENTUNA
Vänsterpartiets politik på missbruksområdet
Den restriktiva drogpolitik som kännetecknat Sverige har urholkats på sista tiden. Arbetarrörelsens
traditionella solidaritet med de utslagna har ersatts av en medikalisering av missbruksvården som
gjorts till en fråga i huvudsak för sjukvården. Sociala och psykologiska orsaker och insatser har ersatts
av en skadelindrande inriktning som i sin nuvarande form har bidragit till att förvärra situationen för
missbrukare. Bl.a. har dödligheten ökat bland narkomaner, både på grund av stora nedskärningar av
missbruksvården men också genom en alltmer generös förskrivning av s.k. ersättningspreparat som
ska ersätta användningen av heroin men som i stället resulterat i fler dödsfall än vad heroin orsakar.
Dödligheten har de senaste åren ökat bland de som använder ersättningsmedlen metadon och
buprenorfin, inte för missbrukare av heroin.
Utvecklingen har också inneburit att drogfria behandlingar har monterats ner. Nedrustningen har
inneburit en ensidig satsning på öppen vård även för de missbrukare som saknar förutsättningar att
klara av det. Behandlingen har för opiatmissbrukare, och även för andra missbrukare, fått en ensidig
medicinsk inriktning.
Vänsterpartiets politik har bidragit till denna utveckling. Denna motion föreslår en kursändring och
en återgång till en restriktiv politik.
Yrkande
att Vänsterpartiet verkar för att nuvarande lagstiftning inom narkotikaområdet behålls och att partiets
krav på att ta bort det s.k. konsumtionsförbudet rivs upp
att Vänsterpartiet verkar för att huvudmannaskapet för behandling av missbrukare kvarstår hos
kommunernas socialtjänst för att motverka nuvarande medikalisering av missbruksvården
att Vänsterpartiet verkar för en restriktiv politik vad gäller sprutbyte till narkomaner och att den
förbinds med krav på behandlingsinsatser samt att den begränsas till personer över 20 år. Ett krav för
sprutbyte ska vara att det för varje person upprättas en samordnad planering mellan kommun,
landsting och eventuella andra vårdgivare
att Vänsterpartiet verkar för en översyn av nuvarande läkemedelspolitik för narkomaner genom att en
kommission tillsätts. Översynen ska ha som direktiv att i missbruksvården begränsa
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läkemedelsutskrivningen för att få ner dödligheten och förhindra den pågående nedmonteringen av
drogfri vård. I direktiven ska också ingå att ungdomar under 20 år inte är aktuella för annat än drogfri
vård
att Vänsterpartiet verkar för ett återupprättande av socialtjänstens missbruksvård
A42 ENSKILD
Inför en sockerskatt
Under det senaste kvartseklet har en ohälsoepidemi svept över världen. Diabetes, fetma och
hjärtsjukdomar har stadigt klättrat upp i rangen som de vanligaste folkhälsosjukdomarna. En av de
största bovarna bakom denna utveckling är konsumtionen av vitt, raffinerat socker.
Socker innehåller mycket energi som kroppen snabbt frisätter utan att innehålla någon näring.
Detta är något som inte är hälsosamt och ligger till grunden för många av dagens välfärdssjukdomar
kombinerat med låg fysisk aktivitet, i synnerhet bland barn och ungdomar.
Ett förslag för att minska sockerintaget är att införa en punktskatt på socker. Med dyrare pris på
sockerhaltiga och sötade livsmedel ökar chansen att konsumtionen minskar och därmed
hälsoproblemen relaterade till den. Sverige har anammat denna ideologi på tobak och alkohol som
båda har punktskatter för minskad förbrukning. Nu är det dags att sockret går samma väg och får en
högre prissättning i hälsoförebyggande syfte.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom en punktskatt på socker och sötade livsmedel
Robert Zackrisson, Vänersborg
A43 ENSKILD
Kommunerna behöver ha (fler) dietister anställda för att förhindra
undernäring, svält och svältdöd hos äldre
Det är inte tillåtet att vanvårda djur, exempelvis så att de blir undernärda eller svälter ihjäl. Äldre
vanvårdas dock på så vis både av kommuner och privata vård- och omsorgsgivare. Detta skulle kunna
förhindras genom att kommunerna blir skyldiga att ha dietist/er anställd/a i vars arbetsuppgifter det
tydligt ingår att ha tillsyn så att äldre inte vanvårdas så de blir undernärda, svälter och dör svältdöden,
varken då kommuner eller privata aktörer är vård-/omsorgsgivare. Även inom Landstingen behövs
sannolikt dietister med sådana tillsynsarbetsuppgifter. Dietister har treårig akademisk utbildning i
vilken det bland annat ingår mycket utbildning om näringslära. Det finns gott om utbildade dietister i
landet.
Då det gäller djur är det Länsstyrelsen som har tillsynsansvar så att de inte vanvårdas, exempelvis
genom att utsättas för svält. Tillsynen sköts av anställda med lämplig akademisk utbildning.
FN har som utvecklingsmål att hungern skall utrotas. Detta utvecklingsmål gäller alla människor,
även Sveriges äldre.
Enligt Yngve Gustafsson - professor i geriatrik - svälter varje år 75 000 äldre i Sverige och 15 000
av dem riskerar att dö av detta inom en nära framtid.
Yrkande
att kommunerna enligt lag skall vara tvungna att ha dietist/er anställd/a i vars arbetsuppgifter det
tydligt ingår att ha tillsyn för att undernäring, svält och svältdöd hos äldre skall kunna förhindras
Anna-Greta Skogqvist, Falun
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A44 ENSKILD
Sveriges äldre saknar Alla människors lika värde
Internationellt omfattas gruppen äldre av Alla människors lika värde.
I Sverige diskrimineras äldre genom den lag, socialtjänstlagen SoL, som skall skydda dem. Äldre personer över 65 år - tillförsäkras endast skälig levnadsnivå medan andra befolkningsgrupper
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Denna skillnad i lagstiftningen ger äldre svagare rättigheter och
därmed inte lika värde som andra människor. I Sverige finns nu över 2 miljoner äldre som endast
tillförsäkras skälig levnadsnivå.
I Sverige svälter varje år 75 000 äldre och 15 000 av dem riskerar inom en nära framtid att dö av
undernäring. Detta enligt Yngve Gustafsson - professor i geriatrik.
I Sverige finns nu 328 000 fattigpensionärer (9 .000 män + 229 000 kvinnor). De tvingas leva av
en inkomst som är lägre än gränsen för EU:s fattigdomsnorm. 16,8 procent av Sveriges
ålderspensionärer är fattigpensionärer. Sverige har därmed en större andel fattigpensionärer än de
flesta andra EU-länderna. Detta enligt Eurostat (EU:s statistikorgan).
Yrkande
att även äldre (personer som har fyllt 65 år) skall tillförsäkras goda levnadsvillkor
att även äldre (personer som har fyllt 65 år) skall omfattas av LSS
Anna-Greta Skogqvist, Mariana Rosén, Falun
A45 ENSKILD
Barnkonvention som lag
Nu har det varit 26 år sedan FN tog beslutet om barnkonventionen. Barnen väljer inte deras verklighet,
men alla skulle ha möjligheter till ett bra liv. Det är verkligen dags att ta den som lag.
Yrkande
att Sverige måste göra FNs Barnkonvention till lag
Anneli Porsaeus och Lawrence Bishop, Enköping
A46 ENSKILD
Inför ett förbud mot kommersiell spelreklam
Varje år lägger spelbolagen stora summor på att folk att ska spela. Marknadsföringen är aggressiv med
löften om stora vinster med få insatser. Tyvärr är det många svenskar som har problem med sitt
spelande eller kommer få det i takt med spelbolagens ambitioner att växa. Spelmissbruket är ett
folkhälsoproblem och dessutom ett problem som oftast sker i det fördolda.
1993 fattade riksdagen beslutet att införa den så kallade tobakslagen som bland annat förbjöd
kommersiell annonsering av tobaksvaror. Orsaken var att minska rökningens skadliga hälsoeffekter
och förebygga bruk av fler framtida rökare. Nu är tiden mogen att överföra den idén till spelrelaterad
reklam och minimera mängden tragedier som ett spelmissbruk för med sig.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att förbjuda kommersiell annonsering för spel i radio, tv
och tryckt skrift
Robert Zackrisson, Vänersborg
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A47 ENSKILD
Lagstadga spelbolag att stänga av spelare med spelmissbruk
Spelbranschen i Sverige omsätter idag miljardbelopp. Många spelare har oturen att fastna i ett
missbruk och spelar bort sina liv. Enligt TV4:s reportageprogram Kalla Fakta utnyttjar spelbolagen
systematiskt olika möjligheter för att locka spelare att spela mer än planerat och att ignorera
varningstecken när spelandet går för långt. TV4 har tillsammans med Folkhälsomyndigheten upptäckt
att merparten av spelbolagens inkomster kommer från spelare med missbruksproblem. Detta måste få
ett slut.
Motionären föreslår att ett förbud införs för alla spelbolag att inte fortsätta få spelare med
missbruksproblem att fortsätta spela. Det skulle förebygga ett blivande missbruk och markera för
spelbranschen hur omfattande problemet är.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att införa en lag som tvingar spelbolag att stänga av spelare
med spelmissbruk
Robert Zackrisson, Vänersborg
A48 ENSKILD
Lagstifta om nivån på ränta gällande sms-lån
Om du råkar bli fattig i dagens Sverige skulle du ta ett sms-lån? Skulle du hamna i en situation i livet
där du inte får ihop din ekonomi skulle du ta ett sms-lån? Oavsett ditt svar så har antalet ansökningar
om betalningsförelägganden som rör obetalda sms-lån ökat och framförallt är det unga vuxna i åldern
18-25 år som är överrepresenterade. Det mest utmärkande för sms-lånen snabbheten i ansöknings-,
beviljnings- och utbetalningsprocessen. Just snabbheten framhålls gärna som det kanske främsta
säljargumentet för denna lånetyp. Andra egenskaper som utmärker lånen är den korta löptiden och de
låga lånebeloppen.
Den här typen av utlåningsverksamhet med små belopp och korta löptider är inte tillståndspliktig
utan kräver endast en registrering hos Finansinspektionen. I konsumentkreditlagen finns dessutom
särskilda undantagsregler för små lån med kort löptid. Exempelvis finns inget krav på att
kreditprövning måste ske. Företagen marknadsför sms-lånen med att ränta inte utgår men för att få
låna får kredittagaren betala en avgift. Denna avgift varierar med storleken på krediten och är olika
stor hos olika kreditgivare. De avgifter som sms-låneföretagen tar ut benämns med olika termer av
företagen själva. En del kallar avgiften för låneavgift medan andra kallar den kreditkostnad.
Administrationskostnad, administrationsavgift, handläggningskostnad, uppläggningsavgift, avgift och
kostnad är andra ord som förekommer på deras hemsidor. I Sverige är det fortfarande tillåtet för
låneföretagen att ta ut flera tusen procent effektiv ränta på snabblånen, trots att de flesta EU-länder
infört någon form av räntetak. Peter Bolund ansåg 2014 att han är för ny på jobbet för att kunna ge
besked om en lagändring. Det har gått ca 4 år och inget har skett.
Yrkande
att Vänsterpartiet driver genom att sms-lån företagen blir tillståndspliktiga
att Vänsterpartiet arbetar för att få till ett krav på kreditprövning vid sms-lån
att Vänsterpartiet arbetar för att stoppa den falska marknadsföringen och ränta skall kallas ränta och
inte administrativ avgift
att Vänsterpartiet driver genom en lag ändring för införande av ett räntetak vid sms-lån
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Zakarias Zouhir, Enskede
A49 KARLSTAD
Tillsätt en konsumentpolitisk kommission
Konsumtionspolitiken i kombination med en politik för hållbar utveckling kan innebära att
kapitalismen innersta kärna (vinstmaximering i en värld där profitkvotens sjunkande tendens ständigt
piskar marknadens aktörer) blottläggs. Frågan om hur det framtida samhället ska utformas hamnar på
dagordningen. I dagsläget finns en strategi för hållbar konsumtion som regeringen lanserade hösten
2016. Men den kommer i bästa fall att åstadkomma förändringar på marginalen – frågor som rör VAD
medborgarna konsumerar; huruvida man köper miljömärkt, rättvisemärkt o liknande.
Den betydligt större frågan rör hur mycket som konsumeras; och hur stora påfrestningar som vi
därmed utsätter våra ändliga naturresurser för. Idag är det dessvärre fritt spelrum för en kreativ
reklam- och marknadsföringsbransch att utveckla metoder där man utsätter medborgare för reklam
överallt, i alla media, dygnet runt i olika situationer. Den gamla devisen från 1968 ”Du är vad du
köper” har fått en helt ny innebörd och förfärande stor betydelse – inte minst för barn, ungdomar och
unga vuxna.
Det kapitalistiska systemet är beroende av att medborgarnas sug efter nya produkter att köpa
vidmakthålls. Ett kapitalistiskt system skapar behov för att skapa kunder för ytterligare vinstgivande
produktion. Näringslivets ökade vinster på bekostnad av lönearbetares löneutveckling har försvagat
efterfrågan på varor. Detta har kapitalet löst genom långivning så att efterfrågan kan förstärkas.
Konsumtionen kommer därmed inte att bekostas av lön utan av lån med kraftig skuldsättning av
löntagare som resultat. Eftersom konsumtionen numera står för en mycket stor och växande del av
BNP, så har detta med fortsatt stigande konsumtionsvolymer också blivit ett mantra för
marknadsvänlig mainstreampolitiken. Fortsatt tillväxt till varje pris är huvudfåran – detta med
hållbarhet på riktigt behandlas som en bifråga.
Detta motiverar att Vänsterpartiet bör utveckla sin konsumentpolitik och på sikt även driva dessa
frågor i den offentliga debatten.
Yrkande
att Vänsterpartiet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta Vänsterpartiets konsumentpolitik
A50 ENSKILD
FN Allmän förklaring av mänskliga rättigheterna
2018 blir det 70 år sedan FN tog beslutet om allmän förklaring av mänskliga rättigheterna. För att
Sveriges befolkning skulle få en viktig förståelse av dem, vill vi att alla grundskola elever får en saklig
utbildning av FN Allmän förklaring av mänskliga rättigheterna.
Yrkande
att Skolverket sätter in Deklarationen på läroplanen
Anneli Porsaeus och Lawrence Bishop, Enköping
A51 ENSKILD
Sveriges framtid står på spel – Försämrade skolresultat, brist på lärare och
brist på skolledare
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Alliansens recept är hårdare disciplin, betyg i lägre årskurser och att premiera "duktiga" lärare på olika
sätt som mycket högre lön och mindre undervisning. Här premieras individen istället för kollektivet.
Nu måste skutan vändas på riktigt. Vi behöver se på lärandet och skolan på ett annat sätt.
Yrkande
att Vänsterpartiet kraftfullt ska driva frågan om skolan och undervisning i valet 2018
att skolan ska ha staten som huvudman så att förutsättningar ges för en jämlik skola
att undervisningen ska präglas av en helhetssyn
att samarbete mellan lärare ska premieras, inte den enskilda läraren
att skolan ska ses som elevernas arbetsplats och att de är delaktiga i det som sker
Britt-Mari Bardon, Jessica Hilweyn, Stefan Grath, Ola Nordstrand, Christina Hamnö, Norrtälje
A52 HÖRBY
Inkludering
I nuvarande situation behövs alla i vårt samhälle för att vi skall kunna samexistera och utveckla hela
Sverige. Skolan är en viktig del av inkluderingen som samtidigt verkar för integrationen mellan nya
och gamla svenskar både i staden och på landsbygden.
Yrkande
att stora satsningar på god och stimulerande miljö både i skolan och dess omgivning i alla stadsdelar
och landsbygden så att alla områden attraherar alla människor oavsett klass och bildning
A53 ENSKILD
Körkortsundervisning på alla gymnasieprogram
Körkort för personbil är ett viktigt steg in i vuxenlivet men också en viktig faktor på dagens
arbetsmarknad. Många jobb kräver ett körkort i tjänsten, vilket skapar en onödig arbetslöshet för dem
inte som har ett sådant. Tyvärr är det många ungdomar som avstår körkort på grund av höga
kostnader. Körkortet har med andra ord blivit en klassfråga.
En lösning är att körkortsundervisningen förs in på samtliga gymnasieprogram. Idag är det två
program som erbjuder den möjligheten. Om alla gymnasieelever får ta körkort under sin utbildning är
chansen högre att de kan få jobb, flytta hemifrån och därmed bli självständiga i ett eget hushåll. Detta
skulle samhället tjäna mycket på i det långa loppet.
Vänsterpartiet har fått igenom kravet att få CSN-lån för körkortslektioner. Nu är det dags att
förlägga körkortsutbildningen i hela gymnasieskolan.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att införa körkortsundervisning för personbil på samtliga
gymnasieprogram
Robert Zackrisson, Vänersborg
A54 ENSKILD
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Lånereserv av kurslitteratur på eftergymnasiala studieanstalter
Kurslitteratur är en dyr utgift för många studenter på landets alla eftergymnasiala läroanstalter. När en
kurs börjar förväntas studenten själv köpa sina böcker. Med det skrala utbud av kurslitteratur som
finns på skolornas eget bibliotek är chansen mycket liten att man får tag i de kursböcker som studenter
behöver.
På högstadiet och gymnasiet får elever låna sina böcker av skolan och kvittera ut dem under hela
skoltidens längd. På det sättet slipper elevens familj själv bekosta kursmaterialet och därmed besparas
en möjligtvis en betungande utgift.
Motionären yrkar på att en lånereserv införs på samtliga läroanstalter för eftergymnasiala studier
som garanterar att studenten ska få all den litteratur som behövs under utbildningen istället för att själv
behöva köpa den. När utbildningen eller kursen är avslutad lämnas boken tillbaka till skolan som
sedan lånas ut till en ny student och så vidare. Att låna istället för att köpa är också smart miljömässigt
när mindre naturresurser måste tas i anspråk för att tillverka och transportera nya böcker.
Yrkande
att Vänsterpartiet driver kravet att en lånereserv för kurslitteratur införs på alla eftergymnasiala
läroanstalter i Sverige
Robert Zackrisson, Vänersborg
A55 ENSKILD
Lämplighetstest för samtliga lärarutbildningar
Att vara lärare är att ha ett yrke som ställer krav på lämplig personlighet, bland annat ledarskap, social
förmåga, ämneskunskaper och flexibilitet. Läraren ska hantera olika situationer och fatta beslut baserat
på omdöme, etik och beprövad vetenskap. Dagens lärarbrist visar på behovet av nya lärare men också
att rätt sorts människor söker sig till yrket.
Lärarprogrammen har idag ingen antagningsprövning som polismyndigheten har för blivande
rekryter. Detta innebär en risk att olämpliga personer kommer in som inte har de förmågor som krävs
för att utöva läraryrket. Frånvaron av antagningsprövning innebär också att lärarprogrammen dras med
stora avhopp när studenter inser hur krävande utbildningen är. Ett test hade ökat motivationen att
slutföra sin utbildning och sållat ut dem som inte är lämpliga som lärare.
Motionären föreslår att ett lämplighetstest införs för samtliga lärarprogram som ett sätt att höja
kvaliteten på utbildningarna och höja läraryrkets status. Detta bör Vänsterpartiet driva i sin
utbildningspolitik.
Yrkande
att vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att införa ett lämplighetstest för samtliga lärarutbildningar i
sin utbildningspolitik
Robert Zackrisson, Vänersborg
A56 HÖRBY
Trygghet
Fler vuxna behövs i skolorna och fritidsverksamheten som kan öka tryggheten och ge stöd till elever,
lärare och pedagoger. Det betyder att vi snabbare kan lära ut koderna för samexistens och undvika att
olika subkulturer utvecklas.
Yrkande
att stora satsningar på fler vuxna både i skolorna och fritidsverksamhet i och utanför skolorna
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A57 ÖREBRO LÄN
Förändra statsbidragssystemet för folkbildningen
Det statsbidragssystem för folkbildning som slog igenom med full kraft 2017 har inneburit en negativ
utveckling för demokratiutvecklingen genom folkbildning via studieförbunden.
Arbetarrörelsen har genom tiden burits fram genom en stark folkbildningsrörelse i både
folkhögskolor och studieförbund. Här har alla oavsett skolbakgrund en chans att utvecklas som
människa och som medveten medborgare. I studieförbundens verksamhet har många
demokratifrämjande studiecirklar och projekt bedrivits för att tex öka valdeltagande och medvetenhet
om hur samhället styrs och på vilket sätt individen kan få sin röst hörd i demokratin.
Det nya statsbidragssystemet innebär dock att studieförbunden måste komma upp i minst 2 000
studietimmar i en kommun samt 200 unika individer för att få bidrag vilket redan inneburit att
studieförbund dragit sig undan landsbygd och småkommuner. Dessutom har tim- och individjakten
redan inneburit att vissa studieförbund omriktat sin verksamhet till nackdel för demokratihöjande
verksamhet.
Studieförbunden får nästan uteslutande sina intäkter från statsbidraget och från deltagaravgifter.
Med detta nya system riskerar deltagaravgifterna att höjas vilket i sin tur riskerar att minska antalet
aktiva inom folkbildningen.
Sammanfattningsvis kan beskrivas att det nu är mer ”lönsamt” för studieförbunden att bedriva
körsång i storstäder med många individer än att bedriva studiecirklar om demokratifrågor och
integration i en mindre bruksort exempelvis. Detta är inte den utveckling som gynnar samhällets redan
ökande klyftor.
Yrkande
att Vänsterpartiet arbetar för ett förändrat statsbidragssystem som bättre gynnar demokratiutveckling
och folkbildning
A58 ENSKILD
Nej till danska visitationszoner i Sverige
I jakt på illegala vapen har Danmark infört så kallade "visitationszoner" i fyra olika områden norr om
Köpenhamn. Detta betyder att vem som helst kan bli visiterad av polisen utan brottsmisstanke.
Att stoppa den tillförsel av vapen och droger som ger bränsle åt de kriminella gängkrigen är
mycket viktigt. Men med erfarenheterna av Reva-kontrollerna färskt i minnet då polisen genomförde
visitationer i tunnelbanan, visar tydligt vart vi är på väg igen och vilka som kommer att drabbas.
Visitationszoner är inte bara ett sätt att rasprofilera men detta är också ett sätt att öka spänningarna
mellan civilsamhället och polisen, en myndighet som redan har lågt förtroende i landets
socioekonomiskt utsatta områden vilket visar på att Morgan Johansson och Socialdemokraterna är på
fel bana i sin iver att tävla med Moderaterna i en desperat jakt på de väljare som har flytt till SD och
där (S) nu med Morgan Johansson vill profilera sig som en ny och hårdför inrikes- och justitieminister
genom att överväga visitationszoner i utsatta stadsdelar.
Vänsterpartiet kan inte gå med på detta kontraproduktiva förslag som Morgan Johansson håller på
att titta över.
Yrkande
att Vänsterpartiet tydligt säger nej till visitationszoner och stoppar detta förslag i riksdagen
att Vänsterpartiet istället för visitationszoner satsar på jobb och utbildningszoner men ett genomtänkt
förslag
Zakarias Zouhir, Enskede
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A59 ÖREBRO
Förstärkta säkerhetsåtgärder till muslimska och judiska församlingar
När friheten att utöva sin religion, genom iakttagande av religiösa sedvänjor, förhindras på grund av
upprepade attacker runt om i Sverige mot muslimska och judiska församlingar är det viktigt att
säkerheten för dessa församlingar skärps.
Idag är omkring 10 miljoner kronor per år öronmärkta av Nämnden för statligt stöd till
trossamfund (SST) för att just förbättra säkerheten i bidragsberättigade församlingar. Resurserna är
något som trossamfund inte anser är tillräckliga med tanke på att attentat riktade mot moskéer i
Sverige inträffas i snitt en gång per månad. Idag bevakas judiska begravningsplatser och synagogor
ideellt av judiska volontärer. Handläggare för SST bekräftar ett behov av ökad säkerhet för religiösa
församlingar och inte minst moskéer. Det är en fråga om nationell säkerhet när attacker av moskéer
och synagogor i Sverige ökar. När judar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och det bor ca
400 000 muslimer i Sverige innebär det att detta säkerhetsbehov omfattar många svenska medborgares
rätt till att utöva sina religioner på sina villkor.
Men det är även en fråga om en demokratisk rättighet som förövas när muslimer och judar
förskräckas ifrån att besöka sina församlingar p.g.a. rädslor och oro för att bli utsatta för våld,
kränkningar och hot. Detta innebär en begränsad religionsutövning och social organisering som varje
människa har rätt till. Det existerar även en tydlig hotbild mot judar och muslimer i form av olika
uttryck för antisemitism och islamofobi. Därför är det av vikt att ett demokratiskt lands minoriteter
skyddas. Här behöver rättsvårdande myndigheter ta ansvar i att förhindra att dessa attacker sker.
Yrkande
att Vänsterpartiet driver frågan om att regeringen satsar på förstärkta säkerhetsåtgärder till muslimska
och judiska församlingar i Sverige
A60 ENSKILD
Sverige ska inte vara en fristad för Daesh
Vänsterpartiet är medvetet om hotet från nationalismen i form av extremhögern har ökat i Sverige och
Europa. Mer eller mindre extrema rasister vill ta plats i våra demokratiska församlingar. Vit maktgrupper utgör självklart ett hot mot människors lika värde.
Men något annat som allvarligt hotar människors lika värde är en annan form av högerextremister
eller s.k. religiösa extremister varav den mest kända är Daesh (Islamiska staten).
2015 infördes ett särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av terrorismutbildning.
Det blev även straffbart att finansiera en terrorist eller en terroristorganisation.
Problemet med lagarna som införts är de som rest ner och deltagit i terrorhandlingar för Daesh
eller liknande organisation kan fortsätta resa fram och tillbaka och använda Sverige som ett
militärsjukhus. Detta eftersom de gjorde sin ”terrorresa” innan datum för lagstiftningen trädde i kraft.
Ett stort antal människor har sökt sin tillflykt till Sverige för att just komma undan Daesh och
liknande religiösa extremister. Om vi som parti och medmänniskor ska kunna se dessa människor i
ögonen nu och i framtiden måste vi se över vår lagstiftning. Kampen mot högerextremistiskt våld
måste föras på alla fronter.
Yrkande
att Vänsterpartiet arbetar för att dagens lagstiftning om ”terrorresor” ska kunna tillämpas retroaktivt
tillbaka till år 2010
Anders Malmros, Sollefteå
A61 KRONOBERG
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Gör det lättare för partierna att fylla sina platser i fullmäktige
I många kommuner, landsting och regioner ska nya ledamöter utses under pågående mandatperiod.
Det finns en mängd orsaker till att en ledamot eller ersättare avsäger sig sitt uppdrag. En ny ska utses
från den lista partiet gick till val på. Är det då någon som står på tur som inte längre ställer upp blir det
en försening på grund av att ärendet bollas mellan valmyndigheten (länsstyrelsen) och fullmäktige.
Skulle det vara flera som står på tur som inte ställer upp kan det bli flera månader innan en ny ersättare
kommer på plats.
Därför föreslår vi att hanteringen ändras så att en person, på den valda listan, som inte längre
ställer upp kan meddela detta utan att ärendet skickas mellan länsstyrelsen och
fullmäktigeförsamlingen.
På det viset fylls tomma stolar på direkt vid en avsägelse utan flera månaders väntan vilket gynnar
aktuellt parti och demokratin.
Enligt bestämmelserna i vallagen (14:21 och 14:23) ska en anmälan sändas till Länsstyrelsen för
att utse ny ledamot eller göra nya sammanräkningar för att fastställa ny ersättare. Anmälan ska göras
när ledamoten avgår/ när ersättare har avgått. Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska fullmäktige befria
en förtroendevald från uppdraget.
Yrkande
att Vänsterpartiet i riksdagen ska arbeta för en enklare hantering vid rotation i
fullmäktigeförsamlingarna
A62 GÖTEBORG
Demokratisera riksdagsvalet
Sverige har ett i grunden välfungerande valsystem för riksdagsvalet. Det är sunt med fokus på parti
istället för person och det är sunt med en gräns för hur många röster som behövs för att vara med i
mandatfördelningen. Systemet är dock skapat för att fungera väl för fem partier. Det skapar problem.
Ett problem är när en stor del av befolkningen inte blir representerade i riksdagen. Vi står inför en
situation där det är möjligt att flera partier får mellan 3 och 4 procent av rösterna i kommande val. Det
kan leda till minskat stöd för den parlamentariska demokratin, och det är något som Vänsterpartiet
förlorar på.
En relativt enkel lösning på problemet, som dessutom inte förändrar principerna för valsystemet, är
att modernisera valsystemet. Tanken hos motionärerna är ett system med överförbara röster, eller
reservröster för den som så vill. Ett dylikt system gör också att taktikröstandet inte behövs. Så här
tänker vi oss. Om det parti du röstat på inte når 4 %-spärren (eller den mindre kända 12%-spärren) så
överförs rösterna (parti för parti) till den röstandes reservröst, för valsystemsnördar, ett STV-influerat
partivalssystem. Som röstande kan du alltså rösta på mer än ett parti, men bara ett alternativ räknas.
Det hela gör att allas röster faktiskt räknas på ett parti som är representerade i riksdagen. Systemet gör
att man inte behöver fundera på om ett parti kommer in i riksdagen när man lägger sin röst. Man kan
rösta på det parti som bäst representerar ens åsikter.
Yrkande
att Vänsterpartiet tar ställning för en modernisering av valsystemet där överförbara partiröster används
A63 ENSKILD
Hos många av oss som engagerat oss politiskt inom vänstern så har demokratifrågorna alltid varit
centrala. Efter många år inom vänstern så uppskattar jag det demokratiska arbetssätt som vi har där
alla har möjlighet att komma till tals och beslut fattas enligt majoritetsprincipen.
Tyvärr ser vi i samhället i stort ett svalt intresse för många politiska frågor. Det blir dom som
bestämmer när man pratar om politiker och inte ett vi och ett engagemang som är förutsättning för att
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skapa förändringar. Kan vi få en högre aktivitet hos medborgarna? Jag tror det! Vi måste bara hitta
verktygen.
Vänsterpartiet är det parti som kan och bör gå i bräschen för en utveckling av i första hand en
bättre lokal demokrati. Den här motionen syftar till att V under kommande kongressperiod ska inleda
ett arbete för att skapa en plan för en bättre lokal demokrati.
Yrkande
att Vänsterpartiet under kommande kongressperiod inleder ett arbete för utarbetande av ett program
för utveckling av lokal demokrati
Per Ström, Uppsala
A64 ENSKILD
Social rättvisa och rättssäkerhet vid automatiserat beslutsfattande
Social rättvisa och automatisering berör alla men många har säkert än så länge svårt att relatera till det.
Kreditprövning är dock ett område som redan är automatiserat. Vi kan förvänta oss ett ökat
automatiskt beslutsfattande framöver. Digitaliseringen och automatiseringen tuffar på i rasande fart
och antas påverka och i vissa fall omdefiniera relationen mellan människor, förhållandet mellan
medborgare och staten, mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan kund och företag.
Motionären upplever att dessa frågor behöver uppmärksammas mer med tanke på de sociala
konsekvenserna. Automatiserade beslut behöver inte vara dåliga, de etiska och sociala aspekterna
behöver dock uppmärksammas mer. Om politiken och juridiken ska fortsätta vara på efterkälken
riskerar människor att komma i kläm eller fara illa när det saknas tillfredställande rättsskydd och
strukturer för att hantera automatiseringens oönskade effekter.
Motionären ser ett problem och föreslår att partistyrelsen får i uppdrag att ta ställning till hur
frågan ska angripas och hur en politik på området kan utvecklas och formuleras. Ska ett särskilt
politiskt dokument tas fram eller ska principer skrivas in i partiprogrammet?
Framtiden är redan här och det digitala samhällets spelregler behöver formas nu. Självkörande
bilar har ansetts vara en milstolpe i den artificiella intelligensens utveckling då framförande av en bil
kräver en god generaliserad beslutsförmåga. Nu är dessa bilar verklighet och den artificiella
intelligensen blir bara bättre på att fatta mer kvalificerade beslut. Vissa menar redan att självkörande
bilar är bättre förare än människor. Idag anförtros redan maskiner med uppgiften att fatta beslut som
påverkar människors liv. Samtidigt är det tveksamt om en individ som blir felbehandlad eller
diskriminerad av en maskin har reella möjligheter att få en rättvis juridisk prövning
Det finns en övertro på att maskiner är opartiska men det har redan visat sig att intelligenta system
reproducerar sexism och rasism. Fenomenet har till och med fått ett eget namn: ”algorithmic bias”. Det
bottnar främst i bristande mångfaldstänk vid systemdesign/upplärning av maskinen och bristande
kvalitetssäkring. Ett mänskligt felande som leder till oönskade resultat, till exempel har ett intelligent
bildtolkningsverktyg misstagit mörkhyade individer för apor. Snedsteg från maskiner kan få stora
konsekvenser: En man i Massachusetts fick sitt körkort indraget när ett ansiktsigenkänningssystem
misstog honom för en terrorist, det tog 10 dagar för honom att övertyga myndigheterna om att han inte
var det. I ett skoldistrikt i Washington DC användes ett intelligent system för att ranka lärarnas
prestationer, det resulterade i att många pedagogiskt skickliga lärare fick sparken utan att de gavs
insyn i hur programmet fungerade och grunden för uppsägningen. Även om våra lagar skiljer sig från
USA visar dessa exempel på behovet av ett fungerande rättsligt skydd.
Att juridiskt bevisa att en maskin diskriminerat är en uppförsbacke och i vissa fall omöjligt utan
teknisk kunskap och möjlighet att granska bakomliggande algoritmer och källkod. De flesta
teknikföretag betraktar dessa som affärshemligheter och lämnar sällan detaljerad teknisk information
om hur deras system fungerar. Den som upplever sig vara diskriminerad eller en oberoende tredje part
behöver ha rätt till insyn och tillgång till teknisk och juridisk kompetens för att kunna utreda dessa fall.
Finns det någon aktör i samhället idag som har befogenhet, resurser och kompetens att axla den
rollen? Ger nuvarande lagar ett tillfredställande skydd? Vem om inte vänstern ska driva frågan om att
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rätten till transparens och granskning för att skydda individuella fri- och rättigheter ska gälla framför
företagens intresse av att hemlighålla tekniska detaljer?
Yrkande
att partistyrelsen får i uppdrag att ta ställning till hur vi som parti ska utveckla vår politik utifrån de
frågeställningar som lyfts i motionen
Kave Noori, Sundbyberg
A65 ENSKILD
Politiska partier kommer under valåret att köpa listor med namn på presumtiva väljare från till
exempel Facebook. Namnen vaskas fram genom algoritmer utifrån vad personerna gör på nätet. I de
flesta fall har personerna själva avsagt sig rätten till integritet genomsatt klicka i ett godkännande på
t.ex Facebook.
Att detta är en form av åsiktsregistrering är uppenbart, om än personerna själva godkänt. De flesta
är nog dock inte medvetna om att de lämnat över sig så totalt till databolagen.
Yrkande
att Vänsterpartiet arbetar för ett förbud att sälja namnlistor på människor från t.ex. Facebook, enligt
ovan
Erik Cardfelt, Mörbylånga
A66 ENSKILD
Förbud mot fotografering utomhus
Problemformulering: Det förekommer i Sverige skjutjärnsjournalistik där grävande reportrar använder
tv kameror och andra medier för att utkräva politikers avgång, detta är systemhotande och undergräver
den demokratiska processen då politiker som inte är misstänkta för brott kan tvingas att sluta på sin
tjänst för att medierna kräver detta. Det går till så att ett drev med tv fotografer och journalister
förföljer politiker där dessa befinner sig och filmar och fotar. Det förekommer också
kändisfotografering så kallad paparazzifotografering, där kändisfotografer förföljer sina måltavlor vid
kändisarnas hem. Det förekommer i Sverige också olycksfalls fotografering då folksamlingar som ser
en olycka eller ett brott börjar att filma med sina mobiltelefoner istället för att hjälpa offer och gripa in
för brottsoffer vid en olycksplats eller en brottsplats, detta är ett gissel för räddningspersonal och polis
som ibland kan förhindras att göra sitt arbete på grund av filmande åskådare. Det förekommer också
att kriminella gäng och främmande makter använder sig av utomhusfotografering för att kartlägga
platser och personer vid planeringen av ett eller flera brott. Det är dock inte nödvändigt för en
journalist att berätta sin historia med en kamera denne kan använda grafik och illustrationer. I USA har
ett förbud mot utomhusfotografering gjorts i staden New York där måste man be om tillstånd av
polisen för att få filma eller fota utomhus, det är dock tillåtet att filma fota inomhus i New York då
ägaren till fastigheten som fotografen befinner sig i kan ge sitt tillstånd till fotografering.
Förslag: Ett förbud mot fotografering utomhus på allmän plats i hela Sverige, för att få fotografera
med mobilkamera, stillbildskamera, filmkamera eller electric news gathering-kit utomhus behövs
polisens tillstånd. Det är fortfarande tillåtet att filma inomhus eller på en mark med fastighetsägarens
tillstånd.
Syfte och resultat: Syftet är att begränsa det förtäckta hot som TV-medierna filmproduktionsbolag,
privatpersoner och gäng och främmande makt kan utöva med att filma och fota privatpersoner och
politiker, att minska dreveffekten med politiker som måste avgå för att medierna kräver det utan att
brott begåtts. Resultatet kommer att bli ett mer balanserat mediaklimat för politiker, kändisar och
privatpersoner och trafikskadeoffer, brottsoffer utan inskränkningar i yttrande friheten då journalister,
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filmproduktionsbolag och gängmedlemmar och främmande makt är välkomna att använda texter
grafik, ljudinspelningar, och det muntliga berättandet i sina reportage eller filma inomhus om de inte
vill be om polisens tillstånd att filma fota utomhus. Resultatet kommer naturligtvis att bli ett ramaskri i
medierna till en början med mycket drev och diskussioner om inskränkningar i yttrandefriheten men
genom att göra utredningar i frågan och peka på den olämpliga situation som råder i Sverige idag och
hur det fungerar i New York kan de politiker som genomför reformen få mycket press.
Yrkande
att Vänsterpartiet skall verka för framtagandet av en riksdagsmotion om förbud mot
utomhusfotografering. Ett förbud mot fotografering utomhus på allmän plats i hela Sverige; för att få
fotografera med mobilkamera, stillbildskamera, filmkamera eller electric news gathering-kit utomhus
behövs polisens tillstånd. Det är fortfarande tillåtet att filma inomhus eller på en mark med
fastighetsägarens tillstånd
Björn Knudsen, Växjö
A67 DALARNA, BOTKYRKA
Förbjud organiserad rasism
Rasistiska och till och med öppet nazistiska organisationer flyttar fram sina positioner i Sverige. Dessa
har vid flera tillfällen beviljats demonstrationstillstånd och istället har absurt nog olika demokratiska
organisationer och intressegrupper tvingats flytta på sig eller till och med lägga ner verksamheten för
att man inte kunnat garantera deras säkerhet. Vänsterpartiet måste ytterligare förstärka sitt arbete för
att trygga ett öppet och demokratiskt Sverige.
Sverige har över fyrtio år fått internationell kritik för att svenska staten inte lever upp till
bestämmelserna i FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering (CERD). Konventionen
trädde i kraft i Sverige redan 1972 och förbinder svenska staten enligt internationell lag att förhindra
rasismens spridning i offentligheten. Svenska staten påstår att staten lever upp till
konventionsbestämmelserna. Sett till dagens situation är det ett ohållbart argument.
Enligt konventionens artikel 2.1 d) [skall varje] ”konventionsstat därför förbjuda och med alla
lämpliga medel, däribland genom sådan lagstiftning som påkallas av omständigheterna, göra slut på
rasdiskriminering som utövas av enskilda personer, grupper och organisationer.”
Regeringsformen §2.24 andra stycket har den relevanta inskränkningen i föreningsfriheten för
rasistiska organisationer inskriven. ”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller
sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en
folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Lag (2010:1408).
Vänsterpartiet bör ytterligare skärpa tonen för att visa att det är vi som tar hotet mot enskilda och
mot demokratin på allvar.
Yrkande
att riksdagsgruppen uppdras att verka för ett förbud mot rasistisk organisering
att riksdagsgruppen gör detta genom motionerande
A68 ENSKILD
Motion om Jämlikhetsdata
Idag samlar över 66 % av världens alla suveräna stater in statistik om etnicitet medan Sverige och
Väst- och Nordeuropa fortfarande vägrar att göra det i antirasismens och antifascismens namn.
Det är alltså två tredjedelar av alla stater på jorden som samlar in data och siffror utifrån
jämlikhetsdatametoden (d v s utifrån självidentifikation, frivillighet och anonymitet) och detta gäller
2/3 av alla stater i Asien, hälften av alla stater i Afrika, 80 % av alla stater i Nord- och Sydamerika
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samt 90 % av alla stater i Oceanien och cirka 45 % av alla stater i Europa och merparten av dem är
belägna i Central- och Östeuropa förutom Storbritannien och Irland.
SCB använder sig regelbundet av olika former av enkätundersökningar som riktar sig till
befolkningen för att samla information och data inom olika samhällsområden t.ex. arbetsmarknaden,
socio-ekonomiska förutsättningar osv, eller till brukarna av de olika statliga verksamheterna (t ex i
relation till skola och utbildning, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, barn och unga, bibliotek o
s v). I stort sett alltid frågas det om ålder och kön och ibland om födelseland och bostadsområde. Kön
och ålder är båda lagstadgade diskrimineringsgrunder men det finns ett antal diskrimineringsgrunder
och kategorier som det bara ibland frågas om i enkäterna såsom könsöverskridande identitet eller
uttryck, funktionshinder och tillgänglighet samt sexuell läggning. Ingen av dessa
diskrimineringsgrunder och kategorier går det att få fram siffror på via befolkningsregistret så det enda
sättet att ta reda på om exempelvis HBTQ-personer är missgynnade i något sammanhang är att fråga
om det och denna metod kallas oftast utanför Sverige för jämlikhetsdata.
Mycket tyder tyvärr på att klyftorna fortsätter att växa i Sverige. Segregationen och ojämlikheten
är just nu som allra mest tydlig i relation till just diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet,
nationellt ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning. Att börja fråga om etnicitet,
hudfärg och religion är tillåtet enligt svensk lagstiftning, det har DO utrett på regeringens uppdrag i
rapporten "Statistikens roll i arbetet mot diskriminering" (2012), och Sverige får också regelbundet
kritik från FN och EU för att inte ha några data och siffror om dessa diskrimineringsgrunder.
Diskrimineringsgrunder som sällan eller aldrig inkluderas i undersökningar är etnisk tillhörighet,
nationellt ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning. Uppemot 20 % av
invånarna idag har någon form av utländsk bakgrund men som i stort sett aldrig frågas om sin etniska
tillhörighet, nationella ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning.
Att välja att synliggöra olika gruppers utsatthet är ett oerhört viktigt steg i processen för att skapa
ett jämlikt samhälle, för det är bara när man kan identifiera, synliggöra och mäta människors utsatthet
som man kan ta fram riktade och effektiva politiska åtgärder mot de specifika problemen. Att inte
samla jämlikhetsdata är att blunda för och därmed också upprätthålla rådande normer om ojämlika
förutsättningar och socio-ekonomiska klyftor som drabbar olika grupper i samhället.
Yrkande
att Vänsterpartiet ska jobba för att Sverige, genom Statistiska Centralbyrån, SCB ska upprätta
jämlikhetsdata, som bygger på samtliga diskrimineringsgrunder, i de relevanta årliga
enkätundersökningar som görs
Momodou Malcolm Jallow, Malmö, Daniel Riazat, Falun, Rossana Dinamarca, Trollhättan
A69 HAMMARBY-SKARPNÄCK
Bostadspolitik
Om bostadspolitik skrivs inte mycket i Flamman eller i några av partiets publikationer. Det mesta man
som partimedlem vet om bostadspolitik, partiets linje inbegripen, har man nog inhämtat från andra
media om man inte mer noga har läst partiets bostadspolitiska motion eller valplattformen. Det man då
kan få kännedom om är partiets intentioner men vill man ha faktauppgifter om byggande, kostnader
och andra relevanta fakta får man söka på annat håll men var?
Angående till exempel räntebidragen nöjde sig partistyrelsen med att en sänkning från 30 till 25 %
var OK. Dvs. en subvention där de som äger bostäder inte skulle få 20 miljarder* betalda av
skattemedel utan endast 16 miljarder. Att en praktiskt taget enig såväl in- som utrikes expertis av
finansanalytiker, nationalekonomer, fastighetsekonomer m fl, oberoende av ideologisk hemvist
pläderat för kraftigt sänkta räntebidrag eller helt avskaffande av dessa, har heller inte fått partistyrelsen
att komma med ett skarpt förslag i frågan. Hade man gjort det hade man ju också haft en idé om hur de
ökade skatteintäkterna skulle användas.
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Men det viktigaste argumentet mot räntebidragen heter rättvisa. Höginkomsttagare i villor och
bostadsrätter är de som flitigast nyttjar bidragen, ju rikare ju oftare och med högre belopp dessutom.
Betalar gör de som bor i hyresrätt.
*Finansdepartementet uppskattar i slutet av oktober att årets räntebidrag kommer belasta
statskassan med närmare 20 miljarder kronor än 30 miljarder.
Yrkande
att partiet med omedelbar verkan öppnar för en bostadspolitisk diskussion och därvid även meddelar
kunskap i de frågor och kunskapsområden som har betydelse för bostadspolitiken och att detta
inarbetas i valplattformen
att partiet klargör att räntebidragen på sikt ska bort i sin helhet, såväl av rättviseskäl som av
finanspolitiska och bostadspolitiska
A70 ENSKILD
Återinför bostadsdepartementet
November 1991 avskaffade den borgerliga Bildt-regeringen bostadsdepartementet som uppkom i
svallvågen efter miljonprogrammets genomförande i mitten av 1970-talet. Bostadsdepartementets
uppgift var att samordna bostadspolitiken och få ett statligt helhetsgrepp kring bostadsförsörjningen i
landet.
Att återinföra bostadsdepartementet är en viktig handling för att låta bostaden få det utrymme i
svensk statsförvaltning som frågan så djupt förtjänar. Välfärden måste inkludera bostaden och då är ett
bostadsdepartement ett viktigt krav för att markera dess betydelse från statligt håll.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att återinföra bostadsdepartementet i regeringskansliet
Robert Zackrisson, Vänersborg
A71 ENSKILD
Barnets bästa som grund för strategier mot bostadslöshet
Drygt 5000 barn räknas som bostadslösa i Sverige enligt Rädda Barnets rapport ”En plats att kalla
hem” från 2017. Barnets mentala och fysiska hälsa äventyras när myndigheter väljer kortsiktiga
lösningar, ofta utan hänsyn till barnets bästa, i syfte att lösa de bostadslösa barnens bostadssituation.
Enligt Barnkonventionens artikel 3 skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som
rör ett barn.
Yrkande
att barnets bästa skall alltid bli grunden för myndigheternas åtgärder för att lösa de bostadslösa
barnens bostadssituation
Guadalupe Francia, Västra Södermalm

A72 ENSKILD
Minska orsakerna till terrorism i Sverige och övriga världen
Visst krävs ett intensivt arbete för att stoppa de terrorhandlingar som nu är mest aktuella. Mycket görs
men oftast sker arbetet via maktmedel från polis och/eller militär. Tyvärr saknas en bred diskussion
om vilka orsaker som skapar terrorism. Denna avsaknad gör att det också saknas effektiva åtgärder för
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att minska förutsättningarna för terrorverksamhet. Läget är inte hopplöst, det har vi sett i samband med
Nordirland. Den terrorn upphörde t.o.m. utan att problemen har lösts.
Även om den terrorism som nu är mest aktuell i viss mån har sin upprinnelse i förhållanden i
Afrika är i Mellanöstern de största orsakerna finns. När terrorforskarna talar om terrorns bakgrund
nämns märkligt nog inte konflikten mellan Israel-Palestina. Ändå har den konflikten sedan länge
tillåtits att ge bränsle åt presumtiva "terrorister" som söker skäl att hata västerlandet. Västerlandet, i
form av USA, Ryssland och Europa har haft och har stor skuld i att konflikten har fått fortsätta. De har
fortfarande nyckeln till att skapa en någorlunda rättvis fred mellan folken i israel och Palestina.
T.o.m. Sverige hade under en period under 80-talet stor betydelse för att progressiva människor
från båda sidor kunde skissera en fred.
Det behövs igen en aktiv svensk utrikespolitik som når förbi det politiska ledarskapet som mest
hetsar med religionsbaserade hatutfall och/eller blivit alltmer korrupt.
Yrkande
att Vänsterpartiet arbetar fram och deltar i ett program för att svensk utrikespolitik igen tar initiativ i
den ovan skisserade riktningen. Ett program som också anknyter till tidigare svenska fredsarbetet med
Israel- och Palestinaområdet
Bengt Andersson, Lundby
A73 ENSKILD
När historien kommer ikapp oss
Inom Vänsterpartiet aktar vi oss mycket från personkult. Vi har exempel genom historien som visar att
det inte alltid är helt sunt. Samtidigt vet vi att det finns personer som genom sin gärning står som
symbol i en rad frågor. Ett tydligt exempel är Nelson Mandela, en person som när högern anklagade
honom för att vara terrorist, vi inom den breda vänstern krävde frihet för. För vi såg vad han var för en
stor del av jordens befolkning, en symbol för kampen mot orättvisor och för fredlig samvaro. Nelson
Mandela gick sedan vidare till att bli det fria Sydafrikas förste president. Vi är en del av den kampen.
Även idag finns en person som likt Nelson Mandela anklagas för att vara terrorist, som
otvivelaktigt har använt våld som politiskt metod, som sitter inspärrad efter en tvivelaktig rättegång
men som nu skriver om ett fredligt samhälle och kvinnornas revolution. En person som ses som
symbol för frihet över stora delar av världen. Vi talar förstås om Abdullah Öcalan. Öcalans tankar om
demokratisk konfederalism vinner allt större stöd.
Vänsterpartiet tog på sin senaste kongress kravet att ta bort PKK från EU:s terrorlista. Då är det
också rimligt att vi ställer kravet om att frige PKK:s ledare. Historien har kommit ikapp oss. Det är
dags att ställa krav på frigivning av “Mellanösterns Mandela”.
Yrkande
att Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet att Abdullah Öcalan ska friges
Jesper Berglund, Mikael Wallgren, Backa. Christian Larsson, Frölunda, Rebar Alnazar, Angered
Candan Genc, Frölunda Kerstin Hultman, Lundby
A74 ENSKILD
Motion om att driva Svexit som dagskrav samt att skapa nätverk för
kampanjen för EU-utträdet
”Vänsterpartiet driver kravet om ett svenskt utträde ur EU.” (Vänsterpartiets partiprogram antaget
2004, senast reviderat 2016)
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Sverige gick med i EU 1 januari 1995 efter en genomförd folkomröstning där det politiska
etablissemanget, främst i form av höga S- och M-politiker, lovade att EU skulle ge de svenska
medborgarna arbete, tillväxt, social trygghet, ren miljö med mera av politikens bästa gåvor.
”Vi måste gå med för att påverka” sade bland annat höga svenska S-politiker 1994. Men vad har
de påverkat? I verkligheten har det blivit tvärtom. EU har gång på gång visat att det är storföretagens
och kapitalets EU, inte de vanliga medborgarnas EU. EU har istället sått sociala katastrofer och
fascism.
EU är inte till för arbetare och småfolk:
Lavalfallet i Vaxholm visar att EU-domstolen tror på en inre marknad med fri konkurrens för
arbetare att arbeta för så låg lön som möjligt. Fackligt arbete har tvingats flytta in i domstolssalarna,
där man måste pennfäkta om en stridsåtgärd i en arbetsmarknadskonflikt är ”proportionerlig” eller
inte.
Jordbrukssubventionerna går till de stora jordbruksföretagen medan de mindre
jordbruksföretagarna lägger eller har lagt ned. Det är ingen slump att skånska adliga storgodsägare har
tjänat goda pengar på EU-medlemskapet. De kapitalstarka grupperna är de som har störst möjlighet att
påverka i Bryssel och det påverkar såväl fördelningspolitik, som fiskeripolitik, som miljöpolitik etc.
Jämställdhetsarbete är också föremål för EU-domstolen. Till exempel underkände EU-domstolen
år 2000 de svenska så kallade Thamprofessurerna som beslutades 1995, vilka syftade till att öka
jämställdheten på universiteten.
EU:s ”sammanhållningspolitik” har inte heller fungerat utifrån den visionen att få EU-ländernas
regioner mer jämställda socialt och ekonomist. Däremot har EU-bidragen gynnat politisk korruption
och falskspel. Kortfattat har EU:s regionalpolitik haft som resultat att de fattiga i de rika EU-länderna
för över sina pengar till de rika i de fattiga länderna.
Alla inser att euron är felkonstruerad men den skall ändå utvecklas:
Att euron är felkonstruerad har alla utom EU:s toppolitiker och byråkrater insett sedan länge. När
ECB sätter räntan i Frankfurt am Main tas ingen hänsyn till den ekomiska situationen i till exempel
Spanien, där en annan räntenivå borde få råda. Det ledde till en gigantisk bostadsbubbla som brast och
den spanska befolkningen fick betala ett högt pris. Grekland släpptes in i euroklubben efter uppenbart
fusk med sin bokföring. Deras problem bara förvärrades och urartade i en katastrof. En marknad med
en valuta förutsätter att folk flyttar från länder som är på nedgång till länder som är på uppgång. Men
språk- och kulturskillnader gör att få människor känner sig hågade att arbetsmigrera över landsgränser.
EU-federalister må ha en dröm om den fria rörligheten för personer på den inre marknaden där i
framtiden en finsk skogsarbetare kan byta jobb och bli spansk vinarbetare. Verkligheten är en annan.
Men trots alla problem med euron och de höga räkningar folk i Portugal, Grekland, Spanien,
Lettland med flera länder fått betala för att byta sina nationella valutor mot euron så skall eurozonen
utvidgas och fördjupas politiskt.
En Euro-finansminister skall inrättas, en EU-finanspolitik skall skapas, EU skall lägga överrock på
medlemsländernas budgetarbete, en bankräddningsunion skall skapas och så vidare.
Sverige är idag inte en del av eurokrisen. Men EU-kommissionen, och EU-parlamentet med flera,
anser att Sverige är tvingade att gå med i euron. Detta oavsett att en folkomröstning i Sverige 2003
med stor majoritet avvisade euron som valuta. De flesta svenska riksdagspartier var inte intresserade
av att få in en skrivning i Lissabonfördraget om ett undantag för Sverige mot euromedlemskap, som
det Danmark och Storbritannien har. De stora svenska partierna S och M vill hålla dörren öppen till
euron. Men de vågar inte ta den debatten med det svenska folket.
EU:s militarisering tar nu konkreta steg framåt:
Federalisterna i EU har i princip sedan 1950-talet haft en vision om en gemensam EU-armé, en
EU-försvarsminister, en gemensam EU-budget för militära utgifter och en samordning av
krigsmaterielindustrin. ”En dag lämnar de amerikanska trupperna Europa och vem skall försvara oss
då?” är en vanlig fråga talare ställer i EU-parlamentet. Vad och vem ”Europa” skall försvara sig emot
brukar inte konkretiseras. En del europeiska länder har också lämnat en politisk röra i forna kolonier
där de fortfarande vill vara engagerade. Man har då drivit och fått EU att engagera sig i konflikter med
drag av neokolonialism i till exempel Demokratiska republiken Kongo och i Mali. Givetvis spelar
tillgången till råvaror en roll.
EU tar ständigt små steg mot ökat militärt samarbete medan detta vägras debatteras i Sverige från
främst S respektive M:s håll.
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Tydliga superstatliga ambitioner i Bryssel:
En viktig del av EU-debatten i Bryssel som förkvävs i Sverige av S och M är EU-institutionernas
politiska visioner om att skapa Europas Förenta Stater. Efter det att britterna röstade för Brexit ur EU
sommaren 2016 visade majoriteten i EU-parlamentet att de ingenting lärt av den brittiska debatten om
EU. Detta var tydligt torsdag 16 februari 2017 under deras session i Strasbourg. För EU-parlamentets
EU-federalistmajoritet finns det bara en väg framåt för EU – ökad EU-makt, ökat skatteintag till EUbudgeten, mer EU-verksamhet och att fler höga EU-poster måste inrättas för att EU skall kunna
leverera ”det goda samhället”. Att EU-institutionerna är på fel väg – de urvattnar demokratisk politisk
styrning, skapar en Brysselbubbla långt från medborgarnas horisont samt skapar en superstat som
medborgarna i EU-länderna inte vill ha. Men det vägrar EU-parlamentets federalister att erkänna – ett
Europas Förenta Stater är målet och dit skall man snarast.
EU-parlamentet levererade bara tyckanden och politiska uttalanden – men de är inte oviktiga för
det. EU-parlamentet är duktigt på att få igenom sina synpunkter på EU:s utformning då de nationella
parlamenten och politikerna ute i medlemsländerna ofta är oinformerade och föga samordnade i sin
syn på hur EU skall utvecklas utan att det blir EU-institutionerna som kapar åt sig allt.
Det mest klargörande betänkandet om EU-federalisternas mål var Verhoftstadtbetänkandet om
möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska
unionen (A8-0390/2016). I betänkandet föreslogs bland annat (vilket också antogs):
”25. Europaparlamentet kräver därför att den verkställande makten koncentreras till
kommissionen, i rollen av en EU-finansminister, genom att kommissionen förses med kapacitet att
formulera och genomföra en gemensam ekonomisk politik inom EU, där makroekonomiska,
skattemässiga och monetära instrument kombineras och backas upp av en budgetkapacitet för
euroområdet. Finansministern bör vara ansvarig för användningen av den europeiska
stabilitetsmekanismen och andra ömsesidiga instrument, inbegripet budgetkapaciteten, och vara den
enda externa företrädaren för euroområdet i internationella organisationer, särskilt inom finanssektorn.
29. Europaparlamentet anser att kravet på enhällighet för vissa skatteförfaranden måste tas bort,
för att göra det möjligt för EU att bevara en rättvis och väl fungerande inre marknad och för att
undvika skadlig skattepolitik från medlemsstaternas sida.
37. Samtidigt som Europaparlamentet upprepar att ytterligare framsteg kan och bör göras i
enlighet med Lissabonfördraget, även när det gäller användningen av bestämmelserna om att agera
genom omröstningar med kvalificerad majoritet, anser parlamentet att den höga representanten/vice
ordföranden bör kallas EU:s utrikesminister och stödjas i sin strävan att bli den viktigaste externa
företrädaren för EU i internationella forum, inte minst i FN. Parlamentet anser att utrikesministern bör
kunna utse politiska företrädare. Parlamentet föreslår att man ser över funktionaliteten hos den
nuvarande Europeiska utrikestjänsten, och behovet av lämpliga budgetresurser.
38. Europaparlamentet understryker behovet av ett snabbt upprättande av en europeisk
försvarsunion för att stärka försvaret av EU:s territorium, vilket i strategiskt partnerskap med Nato
skulle göra det möjligt för unionen att agera självständigt i operationer utomlands, främst för
stabilisering av grannskapet och därigenom förbättra EU:s roll som garant för sitt eget försvar och som
säkerhetsgarant, i överensstämmelse med principerna i FN-stadgan. Parlamentet uppmärksammar det
fransk-tyska initiativet från september 2016, och det italienska initiativet från augusti 2016, som utgör
värdefulla bidrag i denna fråga. Europaparlamentet måste vara fullt delaktigt i alla steg i skapandet av
Europeiska försvarsunionen och ha rätt att ge sitt samtycke vid insatser utomlands. I väntan på detta
bör fördragen specifikt ge möjlighet att upprätta en europeisk försvarsunion. Dessutom bör man som
komplement till Europeiska utrikestjänsten inrätta ett generaldirektorat för försvar (GD Försvar) med
ansvar för de interna aspekterna av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
40. Europaparlamentet föreslår inrättande av en europeisk underrättelsebyrå för att stödja Gusp.
58. Europaparlamentet vill se en ytterligare minskning av de omröstningsförfaranden i rådet som
kräver enhällighet, där denna metod fortfarande tillämpas, till exempel i utrikespolitiska och
försvarsrelaterade frågor, skattefrågor och socialpolitik, så att man övergår till kvalificerad majoritet,
och att de befintliga särskilda lagstiftningsförfarandena omvandlas till ordinarie
lagstiftningsförfaranden samt att samrådsförfarandet helt ersätts med medbeslutandeförfarandet mellan
parlamentet och rådet.
(Punkt 66 i förslaget till betänkande ersattes med ändringsförslag 2 istället enligt följande text)
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66. Europaparlamentet är övertygat om att EU-budgeten måste förses med ett system för genuina
egna medel, med enkelhet, rättvisa och öppenhet som ledande principer. Parlamentet stöder
rekommendationerna från högnivågruppen för egna medel när det gäller diversifiering av intäkterna
till unionens budget, inklusive nya egna medel, i syfte att minska andelen BNI-bidrag till unionens
budget så att man frångår medlemsstaternas metod för ”rättvist återflöde”. Parlamentet insisterar i
detta sammanhang på att alla sorters rabatter ska avskaffas.”
I sammandrag förespråkar EU-parlamentets majoritet bland annat att EU skall ta fler överstatliga
beslut och kunna köra över medlemsländernas parlament, en EU-finansminister skall tillsättas, EUfederalistprojekt som EU-skatt skall kunna drivas vidare av färre medlemsländer än nio så att EUfederalisterna lättare kan sätta den politiska dagordningen för EU, EU skall militariseras med en
försvarsunion och även ett EU:s CIA skall upprättas, EU-institutionerna måste få egna direkta
skatteinkomster och de skall också styra genom EU-överstatlighet samt EU-byråkratin skall utökas
genom inrättandet av nya ”unionsbyråer”.
EU-kommissionen förespråkar i princip likalydande idéer för EU:s framtid. När EUkommissionens ordförande Jean-Claude Junker höll sitt årliga ”the state of the Union” (ännu en
efterapning från USA:s traditioner) i EU-parlamentet i september 2017 var han tydlig med följande:
EU skall ha en enda ledare och en enda finansminister, euron och bankunionen skall utvidgas,
medlemsländers vetorätt i skattefrågor och utrikesfrågor skall begränsas eller tas bort - ty de områdena
skall EU ta över. Medlemsländer som ”bromsar” utvecklingen skall helt enkelt röstas ner i
ministerrådet. EU-byråkratin skall utvidgas än mer – en ny arbetsmarknadsnivå på EU-nivå är nästa
projekt.
Ständigt växande EU-institutioner kräver mer skattepengar samtidigt som kommuners, regioners
och medlemsländers budgetar ständigt trimmas. Vård, skola och omsorg får ständigt ta stryk, eller för
den delen polisresurser och de nationella militära försvaren saknar resurser.
Denna politik står EU:s socialdemokrater, kristdemokrater (där svenska M och KD ingår) och
liberaler (där svenska C och L ingår) alla bakom, och har så gjort i årtionden. Det finns idag ingen
nämnvärd politisk skillnad i EU-land efter EU-land mellan dessa tre partifamiljer. Det har lett till att
de socialdemokratiska/socialistiska partierna runtom i Europa är på fallrepet och når ständigt nya
bottenresultat i valen. Den sistnämnda partifamiljen blöder arbetarväljare, en del till de
främlingsfientliga, en del till vänstern och en del till soffan. Det är en konsekvens av en mittenpolitik
byggd på idén att EU är frälsningen för Europas arbetare, fattiga och arbetslösa. Men i verkligheten är
det tvärtom.
Såväl arbetare som borgerliga väljare har i en del länder sedan ett par årtionden röstat på
högerpopulistiska partier som presenterar enkla lösningar på svåra problem och sätter människa mot
människa utifrån hudfärg och religion. Dessa högerpopulistiska partier utger sig för att vara
socialkonservativa och EU-kritiska. Men i själva verket är de lättköpta av storkapitalet och bryr sig
föga om EU:s demokratiproblem och de sociala konsekvenserna av EU:s politik.
Borgerligt EU-motstånd existerar också:
Inte heller de som står till höger ideologiskt sett är nöjda med EU:s utveckling. Slöseriet med
skattepengar är ett skäl. Men också EU-byråkratins vilja att detaljreglera till exempel samtliga varor på
den inre marknaden och definiera allt från skor till fritidsbåtar går emot vad högerkrafterna tror på.
EU-institutionerna skall ta över allt fler av medlemsländernas förvaltnings- och
representationsuppgifter, till exempel bygget av EU-ambassader runtom i världen. Men det innebär i
regel inte att medlemsländernas byråkratier skärs ned utan skattebetalarna får betala dubbla räkningar.
EU-byråkratin blir aldrig klar med något, de hittar alltid nya arbetsuppgifter åt sig själva.
EU:s gemensamma jordbrukspolitik bygger också på planproduktion, lagring vid överproduktion,
stora skattesubventioner med mera – något som både sympatisörer till vänster och till höger är
motståndare till.
Men sammantaget inser idag politiskt aktiva både till vänster och till höger att beslut som tidigare
fattades av riksdagen flyttats, och än mer är på gång att flyttas, till EU-institutionerna och
domstolarna. Det demokratiska inflytandet kringskärs och byråkratin tar över maktbefogenheter på
demokratins bekostnad.
Brexit i Storbritannien byggde på EU-kritik både från vänster och höger. I årtionden har olika
föreningar och nätverk drivit kampanjer mot EU:s ökade överstatlighet och klåfingrighet. I Sverige
behöver också den EU-kritiska rörelsen byggas upp i nätverk. De etablerade partierna gör allt för att
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förkväva EU-debatten. Inför antagandet av det konstitutionella fördraget, som sedan blev
Lissabonfördraget, sade en majoritet i riksdagen nej till att anordna en folkomröstning, men utlovade
debatt om EU:s uppgifter. Men givetvis låg de sedan lågt i EU-frågan.
När EU-debatten förtigs är det svårt för EU-kritiska krafter att arbeta. Men tillsammans med EUkritiker från olika håll kan vi ha en gemensam påverkan.
Vänsterpartiet måste såväl centralt som regionalt och lokalt initiera nätverksarbete med andra
demokratiska och icke-rasistiska krafter för att folkbilda och bygga kampanjen för en ny
folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet med målet utträde för Sverige ur EU.
Vänsterkrafter runtom i Europa är synnerligen skeptiska till EU:s institutioners verksamhet. Vi får
inte lämna fältet öppet för främlingsfientliga högerkrafter som Sverigedemokraterna och brittiska
UKIP att ta monopol på EU-kritik. Att vänstern inom brittiska Labourpartiet och
fackföreningsrörelsen också var för ett Brexit framkom inte i europeisk media, men så var faktiskt
fallet. För att motverka rasism och främlingsfientliga krafters tillväxt måste vi i vänstern aktivera oss
mer i arbetet att kritisera EU.
Yrkande
att Vänsterpartiet driver svenskt utträde ur EU som ett dagskrav
att Vänsterpartiet initierar breda nätverk av demokratiska och icke-rasistiska krafter som driver debatt
för ett svenskt utträde ur EU
Jan Å Johansson, Willy Neumann, Jönköping
A75 ENSKILD
Tillsätt en Svexit-kommission
EU är ett marknadsfundamentalistiskt projekt där kapitalisternas och marknadens intressen överordnas
nationellt fattade beslut, folkhälsa, arbetsrätt och klimat. Kapitalets lobbyister går som barn i huset hos
EU-kommissionen, det enda organ som får föreslå nya lagar. Ett organ som uttryckligen är förbjudet
att ta instruktioner av folkvalda i medlemsländerna.
Vänsterpartiet slog på en tidigare kongress fast att det är omöjligt att reformera EU. I
Vänsterpartiets partiprogram (senast reviderat av Vänsterpartiets 41:a kongress, 5-8 maj 2016) står det
att "Vänsterpartiet driver kravet om ett svenskt utträde ur EU". Den 10 november, 2016, publicerar
Jonas Sjöstedt i tidningen Flamman texten "Vad är fel på EU?" och skriver där att "Det är hög tid att
tala om alternativen till EU-medlemskapet" och att "Tillsammans måste vi försöka formulera den planB som Grekland saknade". Så låt oss göra! Vi kan omöjligen skapa ett folkligt stöd för ett Svexit om vi
inte kan presentera konkreta lösningar på de utmaningar som vi kommer att möta vid ett utträde.
Yrkande
att Vänsterpartiet tillsätter en Svexit-kommission som gör en utredning på hur Sverige kan möta de
utmaningar vi kommer att ställas inför då Sverige gå ur EU. Denna utredning kan sedan ligga till
grund för framtida Svexitkampanjer
Mina Jakobsson, Karlstad
A76 ENSKILD
Sverige ska förbli alliansfri
Att tappa rättan att besluta själva är en konsekvens av medlemskap i NATO. Demokratin kräver att vi
kan ta våra egna beslut.
Yrkande
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att Sverige ska förbli kärnvapenfritt
att Sverige säger upp värdlandsavtalet med NATO
att inga NATO övningar få hållas på Svenskt territorium
Anneli Porsaeus och Lawrence Bishop, Enköping
A77 Enskild
Starta upp arbetet med ett Försvarspolitiskt program
Säkerhets- och Försvarspolitiken blir allt med viktig. Vår alliansfrihet är hotad och Nato-anslutning
hotar runt hörnet. Vi behöver därför intensifiera arbetet med vår Försvarspolitik och utforma ett mer
detaljerat dokument.
Yrkande
att Kongressen beslutar att ge partistyrelsen i uppdrag att under kommande kongressperiod inleda
arbetet med att ta fram ett försvarspolitiskt program
Torbjörn Björlund, Uppsala
A78 ULRICEHAMN
Internationell politik
Kuba har dragit ett tungt lass i kampen mot imperialism och kolonialism. Kuba har gjort insatser i
södra Afrika t.ex. insatser i kriget i Angola. Kubas insatser var starkt bidragande till att den dåvarande
apartheid-regimens armé blev besegrad i Angola. Sydafrikas f.d. president och frihetskämpe Nelson
Mandela framhöll att Kubas insatser var starkt bidragande till att förutom Angola även Namibia och
Sydafrika blev befriat.
Kuba har varit utsatt för sanktioner från USA och övriga västvärlden under ca 50 år, trots det har
Kuba utbildat en stor mängd läkare och övrig sjukvårdspersonal. Kuba har fortsatt sitt internationella
arbete och många läkare från olika länder i tredje världen har fått sin utbildning i Kuba. I Latinamerika
har Kuba ett gott anseende bland de progressiva staterna. Vi skulle kunna lära oss mycket av det
kubanska folkets och regeringens erfarenheter. Det är tid för Vänsterpartiet att ta reda på hur
utvecklingen framskrider i Kuba.
Yrkande
att Vänsterpartiet tillsätter en grupp som har till uppgift att skapa möjligheter för att utveckla goda
förbindelser med det styrande partiet i Kuba
att Vänsterpartiet arbetar för att därefter skapa fler kontakter med progressiva partier i Latin- Amerika
A79 ENSKILD
En jämlik asylprövning oavsett ålder
Våra regler vi har i Sverige har lett till en väldigt ojämlik åldersfördelning på asylmottagande. Det kan
inte finnas något egenvärde i att splittra familjer mellan Sverige och ett land som folk flyr från. Det
blir faktiskt resultatet av dagens politik.
Varför har egentligen en 20-åring mindre skyddsbehov än en 17-åring?
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Idag finns det familjer som skickar iväg sina barn till Sverige p.g.a. av vår lagstiftning. Om vi är
för anhöriginvandring varför inte låta hela kärnfamiljen få möjlighet att söka asyl i Sverige? Självklart
ska vi inte tvinga barn att ta rollen som ankare för sin familj p.g.a. av våra regler.
Barnkonventionen ger barn ett särskilt skydd men att barn tvingas leva utan sina föräldrar vilket de
facto är resultat av nuvarande lagstiftning.
Våra regler innebär en risk för att unga skyddsbehövande inte är ärliga om sin ålder, vilket vi har
full förståelse för. Vi anser dock att dagens system är förnedrande.
Åldersbestämning är relevant vid frågor om asylboende men inte i övrigt.
Yrkande
att nuvarande åldersregler omprövas
att alla asylsökande i första hand bedöms efter sitt skyddsbehov
att samma asylregler ska gälla oavsett sökandes ålder
att regler för familjeåterförening ska bedömas lika oavsett den först anlända sökandes ålder
Anders Malmros, Judit Sundström, Karl Erik Lundström, Sollefteå
A80 ENSKILD
Analys och ställningstagande i svensk migrationspolitik
Efter senaste tidens tillströmning av medborgare från andra länder som lyckligtvis kunnat fly från krig
och nöd och kommit till Sverige, har återigen frågan om vår syn på olika människors sedvänjor och
religiösa frågor kommit upp.
Som Vänsterpartist konfronteras vi frekvent med detta ute i samhällsdebatten. Frågor som kan
komma upp är sedvänjor som härrör från patriarkaliska synsätt som då kränker framför allt kvinnors
och barns mänskliga rättigheter. Men även HBTQ personer förföljs i denna subkultur. Vänsterpartiet
måste som parti tydligt deklarera att detta inte är acceptabelt i vårt samhälle och dessutom visa på, att
vi för en kamp idag, för att bekämpa det patriarkala samhället på olika sätt.
Vi måste också visa att detta har varit på agendan för den feministiska rörelsen och kvinnokampen
för jämställdhet under de senaste 100 åren. En del företeelser har vi förpassat till historiens skrothög
men många frågor är fortfarande högaktuella. Vi måste dagligen försvara dessa våra landvinningar och
kämpa vidare mot lika villkor för kvinnor och män, för alla människor, på alla områden och slå vakt
om de segrar vi redan uppnått.
Om inte Vänsterpartiet tar ett samlat grepp och redogör för detta i dessa frågor så är risken
uppenbar att främlingsfientliga krafter drar nytta av vårt vankelmod.
I denna fråga får vi inte visa vare sig vaghet, handlingsförlamning eller velande och därmed gynna
de rasistiska krafterna i vårt land.
Yrkande
att ge partistyrelsen i uppdrag att möjliggöra för Vänsterpartiets medlemmar nationellt, att studera och
diskutera fram en övergripande strategi och hållning till de frågor som kan uppstå när stora grupper av
människor med olika kulturella/religiösa sedvänjor, uppfattningar och föreställningar skall integreras i
vårt samhälle
att Partistyrelsen tar fram en diskussionshandledning baserad på de landvinningar som kvinnorörelse
och arbetarrörelsen gjort fram till idag med hänsyn till nuvarande svensk lagstiftning och med en
marxistisk analys av frågan

46

A: Allmänpolitiska motioner

att Med utgångspunkt från ovanstående attsatser därefter se till att det ges ut en broschyr med en
politisk analys på Marxistisk grund av Migrationsproblematiken internationellt och Vänsterpartiets syn
på Migrationsfrågan och rätten till asyl i Sverige
Vibeke Lindberg, Sölvesborg, Thord Kristiansson, Ängelholm
A81 ENSKILD
Spara in ”kulturstödet” till film och av medier, inför ett verk för filmcensur
Bakgrund: Ca 2 % av kulturdepartementets anslag för kultur går till film och AV medier.
I svenska filminstitutets interna styrdokument (Svenskafilminstitutet.(2008). Utveckling av
entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på
filmområdet(maj 2008). Stockholm: SFI. Från http://www.filminstitutet.se/.) så beskriver filminstutets
tjänstemän att dessa vill samverka med näringslivet vid svensk filmproduktion, det skall också ske en
gallring av de filmföretag som är relevanta enligt filminstitutets tjänstemän.
Problemformulering: Det blir en snedvriden konkurrens när filminstitutet skall gallra fram de
relevanta aktörerna som dessa vill samarbeta med, detta påminner om ett totalitärt system där politiska
kommissarier bestämmer vilka som skall få göra film till den svenska publiken, en del
filmproduktionsbolag får pengar och kan fortsätta göra film andra får det inte och kan inte producera
film. Konkurrenssituationen på den svenska filmproduktionsmarknaden är ojämlik. SFI:s samarbete
med näringslivet är också problematiskt eftersom näringslivet oftast inte har en folkbildande roll i
samhället till skillnad från de olika folkbiblioteken, vem eller vilka kommersiella krafter är det som
enligt SFI skall få göra film i Sverige och påverka den allmänna opinionen? Den konstnär som får
statliga pengar för att göra konst är inte fri. Den konstnär som får pengar av näringslivet för att göra
film är inte heller den fri. De skattebetalande filmåskådarna får ett smärre filmutbud att bese, ett
begränsat urval av teman till svenska filmer som de betalar för. Filmer med våldsskildringar har ingen
folkbildande funktion i samhället.
Förslag: Avskaffa det statliga ”filmstödet” men behåll filminstitutet. För att underlätta för
filmproduktionsbolagen kan momsen på filmtjänster och varor sänkas till 6 % såsom i fallet med
bokmomsen. Inför ett verk för filmcensur och ge detta verk makten att totalförbjuda visningar och
dvd-försäljning av korrumperande filmer som angränsar till olaga våldsskildring, eller anstiftar till
sabotage, allmänfarlig ödeläggelse, narkotikabrottslighet eller grovt förtal inom Sveriges gränser.
Syfte och resultat: Syftet är att få en rättvisare konkurrenssituation på den svenska filmmarknaden
samt att ge alla filmproducenter samma förutsättningar att göra film. Detta kommer att gynna
demokratin i Sverige då fler röster tillåts komma fram, det totalitära system som råder nu är ett
värdekonservativt näringslivsbaserat system som likriktar filmutbudet. Med ett genomfört förslag
kommer det att bli ett mer varierat lågbudget filmutbud såsom dokumentärfilmer för bio med
folkbildande inriktning som produceras i Sverige. Resultatet blir också att staten sparar pengar. Med
ett verk för filmcensur kan filmer med förråande våldsskildringar som uppviglar till olika brott och
som dagligen sköljer över biograferna förhindras att spridas i Sverige.
Yrkande
att Vänsterpartiet skall verka för framtagandet av en riksdagsmotion om avskaffandet av filmstödet;
Avskaffa det statliga ”filmstödet” men behåll filminstitutet. För att underlätta för
filmproduktionsbolagen kan momsen på filmtjänster och varor sänkas till 6 % såsom i fallet med
bokmomsen
att Vänsterpartiet skall verka för ett framtagande av en riksdagsmotion om införandet med ett verk för
filmcensur och ge detta verk makten att totalförbjuda visningar och dvd-försäljning av korrumperande
filmer som angränsar till olaga våldsskildring, eller anstiftar till sabotage, allmänfarlig ödeläggelse,
narkotikabrottslighet, vållande till kroppskada, grovt förtal eller annan kriminell verksamhet inom
Sveriges gränser
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Björn Knudsen, Växjö
A82 ENSKILD
Ta fram ett idrottspolitiskt program
Under ett antal år har Vänsterpartiet levt med en Idrottspolitisk plattform istället för ett heltäckande
program. Idrottsrörelsen är den absolut största folkrörelsen, en viktig del i civilsamhället, och vi
behöver analysera vad det betyder ur politisk synvinkel och dessutom redovisa var vi står när det
gäller idrottens roll i samhället.
Yrkande
att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att ta fram ett mer heltäckande idrottspolitiskt program
Torbjörn Björlund, Uppsala
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