Programkommissionens
rapport till kongressen
Vänsterpartiets programkommission har under verksamhetsperioden bedrivit ett arbete
i enlighet med de kongressbeslut som fattats och utifrån de förutsättningar vi har givits
ekonomiskt.
Sammansättning
I programkommissionen har ingått Ida Gabrielsson (sammankallande), Jessika
Rylle Svensson, Anders Neergaard, Emelie Kinberg, Elisabeth Biström, Ali Esbati,
John Hörnquist, Christina Snell-Lumio och Vilmer Andersen. Stefan Lindborg
(förbundsordförande i Ung Vänster) har varit adjungerad och aktivt deltagit i
kommissionens arbete. Även partistyrelseledamöterna Jonas Sjöstedt, Tamara Spiric
samt Malin Karlsson har varit inadjungerade i de delar av programkommissionens
arbete som handlat om den socialistiska strategin.
Arbetet under verksamhetperioden
Programkommissionen har haft nio protokollförda möten (varav tre telefonmöten)
och såväl arangerat som deltagit i en rad olika arrangemang och möten i partiet, som i
seminarier och forum som anordnas utanför partiet. Intresset för en bred diskussion är
stort. Bland de möten kommissionen arrangerat och deltagit i kan särskilt nämnas:
•
•
•
•
•

Arrangerat ett seminarium den 11 oktober i samband med Vänsterdagarna i Malmö
Medverkat med seminarier och diskussioner vid båda de Socialistiska forum i
Stockholm som arrangerats underverksamhetsperioden
Deltagit på Marx-konferens i Stockholm 19-20 oktober 2013
Arrangerat en egen konferens om socialistisk strategi för partiets medlemmar den
24 november 2013
Arbetsuppgifterna att ta fram en lättläst version av programmet samt en ordlista till
det har överlämnats till kansliet. Det senare arbetet har påbörjats medan det första
skjutits upp på grund av bristande resurser på kansliet.

Programkommissionens huvudsakliga arbete har utgått ifrån att Vänsterpartiets
kongress i januari 2012 beslutade att ge programkommissionen och partistyrelsen
i uppdrag att utforma en socialistisk strategi för 2000-talet. Så här löd beslutet:
“programkommissionen i samarbete med partistyrelsen ges i uppdrag att under
kommande kongressperiod initiera en bred diskussion om en socialistisk vision
för 2000-talet, med deltagande av partimedlemmar, arbetarrörelseorganisationer,
folkrörelser, forskare och allmänhet.”
Detta uppdrag har utgjort en stor del av programkommissionens arbete under de
senaste två åren. Partistyrelsens deltagande och strukturen för detta har under perioden
brustit. Arbetet har framförallt genomförts av programkommissionen. Arbetet med
strategin har så långt det varit möjligt varit samordnat med den partiarbetsgrupp som
arbetat för att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt (ekoeko) program. En arbetsdelning
vad gäller studieområden har varit utgångspunkten. Vidare har information och
handlingar tillgängliggjorts för båda grupperna, ett gemensamt seminarium har hållits
på Socialistiskt forum 2013.
Resultatet av programkommissionens arbete med den socialistiska strategin har
redovisats i ett tema-nummer av Socialistisk Debatt. Texterna är ett första steg
i arbetet med en socialistisk strategi. En av texterna har skrivits av en ledamot i

ekoeko-gruppen. Kommissionen har i första hand valt att fokusera på en lägesanalys.
Programkommissionen har uppmanat författarna att ha ett feministiskt perspektiv i sina
texter. Men vi har också valt att vid sidan av detta nummer och arbetet med en socialistisk
strategi fundera mer genomgripande på vilka feministiska utvecklingsområden
partiprogrammet kan ha i framtiden.
Inga gemensamma texter eller analyser har tagits fram. Istället har kommissionen valt
att fokusera på att i ett första skede stimulera en öppen debatt inom och utanför partiet.
Slutsatser och fortsatt arbete
Vi har under den gångna perioden påbörjat det uppdrag kongressen get oss och utifrån
de förutsättningar vi givits initierat ” en bred diskussion om en socialistisk vision för
2000-talet”. För att kongressbeslutet i sin helhet fullt ut ska uppfyllas krävs, enligt vår
bedömning, ett fortsatt arbete av nästa programkommission och av partistyrelsen under
den kommande perioden. Framför allt behöver mycket mer göras för att inkludera
”partimedlemmar, arbetarrörelseorganisationer, folkrörelser, forskare och allmänhet
” i diskussionen. Förutsättningarna för att fördjupa och bredda den ideologiska
diskussionen i Vänsterpartiet och möjligheterna till att fortsätta diskussionen gemensamt
med andra berörda organisationer är goda. Siktet för programkommissionen och
partistyrelsen hoppas vi kommer vara på att kunna presentera en framtida socialistisk
strategi. Det krävs vidare att tillräckliga resurser avsätts av nästkommande partistyrelse
för att göra detta arbete möjligt.

