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Därför föreslår vi just de här ändringarna 			
i partiprogrammet
Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att initiera en bred diskussion om en socialistisk
vision och strategi, något partiets programkommission arbetat på och diskuterat med
många, både inom och utom Vänsterpartiet, sedan dess. Med detta som utgångspunkt har
programkommissionen nu också lagt fram en del förslag till revideringar av partiprogrammet.
De samlade förslagen till förändringar i partiprogrammet handlar till största delen om
ändringar i partiprogrammets ”strategiska huvudlinjer”, som nästan helt skrivits om.
Vissa förändringar föreslås också i andra delar än strategiavsnittet i programmet. Med
ett undantag – förändringarna i analysen av rasismen, där den tidigare analysen delvis
har reviderats – så handlar det huvudsakligen om att stycken flyttas, inte alltid ordagrant
men vad gäller innehållet, från det övriga programmet till strategidelen.
Varför då fokusera på strategi och visioner? I ett läge då det politiska samtalet ofta handlar mer om vad som måste försämras och för vilka – snarare än om politiska alternativ
och visioner – finns en stark potential för vänsterkrafter som kan visa att förändring är
inte bara önskvärd – utan också möjlig. De nya skrivningarna syftar just till att peka ut
hur konkreta förbättringar – som både gör livet rikare och friare för fler människor och
som varaktigt förändrar styrkeförhållandena i samhället – kan genomföras.
Förändringar som gör att vi imorgon lättare kan uppnå det som ses som omöjligt idag. Det
handlar om förändringar som ökar solidariteten inom den breda arbetarklassen, stärker
löntagarnas ställning på arbetsmarknaden, demokratiserar den ekonomiska makten,
utjämnar löneskillnader mellan män och kvinnor, motverkar mäns våld mot kvinnor,
bygger ut och demokratiserar välfärden, stärker människors självorganisering och rätt till
personlig integritet och både angriper rasismens och nyfascismens rötter och dess direkta
verkningar samt ställer Sverige i första ledet för att driva på för ekologisk omställning
och en rättvisare och fredligare världsordning.
Vi tror att själva processen med att resonera om vilka politiska förslag och förändringar
som är av särskild strategisk betydelse är viktig för att Vänsterpartiet ska bli ett starkare
parti. Vi behöver också som parti stärka förmågan att tänka i termer av att finna allierade,
bidra till rörelse i samhället och förmå oss själva att prioritera. Ett partiprogram kan aldrig i sig lösa sådana problem. Men förhoppningsvis kan det vara ett verktyg som ägs och
finjusteras av hela partiet och slutligen genom dess högsta beslutande organ: kongressen.
Förslaget ska nu diskuteras brett i och utanför partiet.
Den förra programkommissionen förberedde alltså ovanstående arbete genom att ta fram
en omvärldsanalys som publicerades i Socialistisk Debatt nr 204-206 ”Att förstå för att
förändra socialistiska strategier för 2000-talet” och som diskuterats på olika partiinterna
och offentliga seminarier de senaste åren.
Mer info finns på: www.cmsmarx.org/?p=526. Numret kan också beställas som PDF via
politikutveckling@vansterpartiet.se. För att stimulera och fördjupa programdiskussionen kring partiprogrammet – och kring det ekologiskekonomiska punktprogram som
också tas där – finns även ett flertal studiematerial och kurser framtagna som rör dessa
frågor. Vissa av dem bygger på att medlemmar i programkommissionen kommer ut och
föredrar förändringarna. Dessa studier kan du läsa mer om och beställa på www.vansterpartiet.se/resursbank/vansterskolan.
Programkommissionen vill också sända ett varmt tack till alla som skrivit remissvar och
deltagit i möten och diskussion kring det första utkastet till programtexter.
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