B1 ÄNGELHOLM
Ändring i Partiprogrammet angående Vänsterpartiets policy att Sverige
ska lämna EU
Sverige är, alltsedan 1995, de facto medlem i EU och kravet från Partiet om utträdde förefaller numera
vara otidsenligt, orealistiskt och stundtals inkonsekvent av, bland andra, följande skäl:
Utträde är inte enkelt. Det tidigare inträdet innebar många långsiktiga rättigheter och förpliktelser från
vilka man inte kan avsäga sig utan svårigheter och konsekvenser. Landet riskerar att, likt Norge,
hamna i en situation där man måste betala de höga avgifter dock utan att, som full medlem, få några
möjligheter att påverka Unionens policy och lagstiftning. Man tvingas ändå att rätta sig efter såväl EUkommissionens direktiv som EU-domstolens utslag.
Sverige är ett land vars välfärd är i högsta grad beroende av export av förädlade skogsprodukter,
malm och stål samt industrivaror. Landets naturliga handelsparter är de i vårt närområde och utträde
skulle försvåra denna handel och enbart tvinga landet att söka alternativa frihandelsparter. I
sammanhanget bör nämnas stundande frihandelsavtal mellan EU och USA – att inte ha möjlighet att
påverka detta och dessutom riskera att stå helt utanför skulle vara förödande och ansvarslöst.
EU-fördraget är baserat på nyliberala grundar som gagnar kapital och hotar arbetsrätt, miljön mm.
För att motverka detta behövs en samlad vänsteropposition i EU-parlamentet för att tillvarata fackliga,
feministiska och miljömässiga intressen.
Faktum är att betydande framsteg har åstadkommits i många miljöfrågor tack vara den samlade
styrkan av de Europeiska röd/gröna partierna i Parlamentet. Exempel på detta kan finnas i
Kommissionens vatten, fågel-, art- och habitat direktiven samt förbud mot användning av
neonikotinioder i jordbruk.
Det finns ett stort utrymme för fackligt och socialt samarbeta inom EU vilket, i sig, är den enda
långsiktiga möjligheten att stå emot de globala nyliberala avarterna såsom avreglering, outsourcing
och privatisering. Att ingå i sektorala social dialog kommittéer under EU-kommissionens enhet för
sysselsättning, socialpolitik och inkludering innebär dessutom stora möjligheter att förbättra
arbetsmiljön, anställningsskydd och kvinnors plats i arbetslivet. Överenskommelser mellan
arbetstagarnas och arbetsköparnas organisationer i dessa frågor blir i princip upphöjda till
EU-lagstiftning.
I dessa praktiska arbeten kan inte Vänsterpartiet delta om Sverige lämnar EU.
De politiska partier i Europa som kräver utträde från Unionen är övervägande nationalistiska,
högerpopulistiska. Ingen vänsterpartist vill ha något i partiprogrammet som sammanlänkar oss med
dessa krafter.
Yrkande
att följande skrivning stryks från Partiprogrammet:
”Vi respekterar resultatet i folkomröstningen 1994 men har inte skäl att ändra vår principiella
ståndpunkt. Sedan dess har unionens negativa inslag förstärkts drastiskt, något som aldrig underställts
en folkomröstning i Sverige.
Vänsterpartiet verkar därför för att Sverige ska lämna EU. Vår EU-kritiska position gör det än
viktigare att verka för vänsterpolitik i Europa och för EU:s demokratisering såväl parlamentariskt som
utomparlamentariskt. Inom EU arbetar Vänsterpartiet därför för att överstatliga organ som EUkommissionen, EU-domstolen och Europaparlamentet ska avskaffas eller dramatiskt omformas.”
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att den ersätts med följande:
”Vi respektera resultatet i folkomröstningen 1994 men behåller vår EU-kritiska position och verkar för
vänsterpolitik i EU och för dess demokratisering.”
Om Programkommissionens förslag till reviderat partiprogram vinner Kongressens gehör, yrkar vi
följaktligen:
att skrivningen, 604 – 612 tas bort och ersätts med:
”Vi respektera resultatet i folkomröstningen 1994 men behåller vår EU-kritiska position och verkar för
vänsterpolitik i EU och för dess demokratisering. Militariseringen och banden till Nato ska brytas.”
B2 ENSKILD
Synen på offentligt ägande i partiprogrammet
Senaste kongressen beslutade om ett nytt avsnitt i partiprogrammet ”Strategiska huvudlinjer”.
Programkommissionen hade på uppdrag av tidigare kongress utarbetat detta nya avsnitt. Kongressen
gjorde givetvis en del förändringar av programkommissionens förslag.
En förändring som gjordes var att stryka meningen ”Samhällets infrastruktur i bred bemärkelse, till
exempel järnväg, energiförsörjning, bankväsende och välfärd, ska ägas och drivas i offentlig regi.” och
istället tillkom en skrivning om ”vinstdrift” (vinstjakt) och vad det betyder för välfärden. Denna
förändring innebar att praktiskt taget den enda text som handlade om ökat offentligt ägande försvann
från avsnittet ”strategiska huvudlinjer”.
Jag anser att det var en mycket olycklig effekt av en diskussion som knappast alls handlade om vår
syn på offentligt ägande. Jag utgår från att vår politiska linje innebär att vi ser ökat offentligt ägande
som en viktig fråga men dessvärre finns alltså inget om detta i våra ”strategiska huvudlinjer” så som
de fastställde på kongressen 2016.
Yrkande
att uppmana programkommissionen att komplettera avsnittet ”strategiska huvudlinjer” så att
betydelsen av ett ökat offentligt ägande betonas tydligare
Lars Bjurström, Gotland
B3 ENSKILD
Vänsterpartiet och Sveriges äldre
Internationellt omfattas gruppen äldre av Alla människors lika värde.
I Vänsterpartiets partiprogram står att partiet har Allas lika värde som grund för sin politik men
gruppen äldre (vilken utgör 21 % av Sveriges befolkning och 27,5 % av väljarkåren) omnämns
överhuvudtaget inte i detta sammanhang i partiprogrammet. Däremot finns flera långa eller korta
texter om andra grupper under rubriken Allas lika värde. De grupper som texterna handlar om är:
- Barn
- Personer som utsätts för rasism
- Nationella minoriteter (samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer, judar)
- Sveriges ursprungsbefolkning samer
- Hbtq-personer
- Personer med normbrytande funktionalitet (de som kan få LSS-insatser inklusive personlig
assistans inom LSS det vill säga vanligen endast personer som är under 65 år).
Är Vänsterpartiets utelämnande av den stora gruppen äldre under rubriken Allas lika värde i
partiprogrammet ett medvetet val?
Yrkande
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att gruppen äldre tas med i partiprogrammet under rubriken Allas lika värde och att en text infogas där
om hur dåliga många äldres livsvillkor nu är i Sverige, på samma sätt som övriga grupper (se ovan)
Anna-Greta Skogqvist, Mariana Rosén, Falun
B4 ENSKILD
Vänsterpartiets arbete och ställningstagande mot hedersvåld och
hedersförtryck
Vänsterpartiet är ett parti som bekämpar alla former av förtryck och som aldrig tillåter att ett förtryck
ersätts med ett annat. I Vänsterpartiets feministiska plattform som antogs år 2009 av partistyrelsen
nämns partiets syn och viljeinriktning kring hedersvåld och hedersförtryck. Den feministiska
plattformen kompletterades senare med en studiehandledning. Mycket har hänt på snart tio år och idag
är kunskapsläget ett annat. I partiprogrammet finns ingen skrivelse om hedersvåld och hedersförtryck.
Denna motion fokuserar på partiets nödvändiga revidering av beskrivningen om hedersrelaterat
våld och förtryck och förtydligandet av vår politik mot detsamma. En revidering som beslutas av en
kongress är nödvändig för att få en bred förankring kring vilken politik som är partiets i frågan.
Fokus behöver i stort ligga på att tydliggöra att hedersvåld och hedersförtryck, liksom mäns våld
mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa.
Det behöver tydligt framgå att forskning visar att det inte finns något samband mellan våldsutövandet
och någon specifik religion. Hedersförtryck förekommer alltså inom många samhällen, kulturer och
religioner.
Detta behöver förankras och tydliggöras så att partiets politiska företrädare kan förhålla sig till det
samt för att människor kan se att Vänsterpartiet är ett parti som med kunskap och forskning bekämpar
alla former av förtryck mot människor, utan att samtidigt förtrycka andra.
Det behöver också framgå att hedersrelaterat våld och förtyck är något som även pojkar och män
utsätts för samt att hbtq+personer kan vara särskilt utsatta.
Yrkande
att programkommissionen inför nästa kongress föreslår ett stycke kring hedersrelaterat våld och
förtryck i partiprogrammet med utgångspunkt i denna motions brödtext
Petra Lindroos Jonasson, Martin Fahlén, Malin Almroth, Carina Örgård, Frida Tånghag, Daniella
Brummer Pind, Centrum, Therese Larsson, Maria Moberg Stephenson, Anne-Marie Wallouch, Ginger
Johansson, Kristinehamn, Mikael Wallgren, Jesper Berglund, Backa, Christian Larsson, Jennie
Wadén, Frölunda, Can Deniz Altıntaşlı, Sara Nanah, Yasmine Posio, Mia Mårtensson,
Biskopsgården-Torslanda, Johan Zandin, Linné, Linda Karlsson, Kumla, Rebar Alnazar, Angered,
Johan Sandberg, Eskilstuna, Linda Ekelund, Tomelilla, Tobias Lohse, Malmö, Johan Svensson,
Lundby, Fredrik Andersson, Botkyrka
B5 MALMÖ
Funktionshinderfrågor
Partiprogrammet har väldigt få viljeyttringar vad gäller funktionshindrade. Vi vill att dessa frågor får
en speciell rubrik i partiprogrammet. Skriv till en speciell rubrik om ”Funktionshinderfrågor”.
Yrkande
att kongressen därför fattar beslut om tillsättande av en arbetsgrupp i nämnda ärende, för att ta fram
ett förslag att förelägga nästa kongress
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