Rapporten avser den period nuvarandeprogramkommission verkat, det vill säga från kongressen i maj
2016. Av denna kongress valdes följande kamrater till ledamöter av programkommissionen:
Hanna Cederin
Javiera Cifuentes
Féline Flodin
Susanna Göransdotter
Anders Neergaard
Mats Olsson
Stefan Schedin
Christina Snell Lumio
Lisa Ahlqvist
På grund av allmänt tuff arbetstillvaro lämnade Féline Flodin och Javiera Cifuentes tidigt under hösten
2017 programkommissionen. På vårt möte 9 september utsågs Lisa Ahlqvist som ny sammankallande
efter Féline Flodin. Programkommissionen som haft fem protokollförda möten och planerat för
ytterligare en träff i slutet av januari nästa år, har i sinaåtaganden haft god hjälp av partikanslipersonal.
Kommunikationsenheten ansvarar också för framtagande av den populärversion av partiprogrammet,
som ska finnas tillgänglig under valrörelsen. Vänsterpartiets Brysselkontor har svarat för en
engelsköversättning av delar av partiprogrammet.
Under årets Vänsterdagar i Malmö arrangerade programkommissionen en nätverksträff, vilken
förutom information om vårt politiska uppdrag bjöd på intressanta diskussioner om studier och
ideologiutveckling. I samtalen efterfrågades bland annat strategier för politisk skolning av
förtroendevalda, genom till exempel föredrag och debattfora på nätet. Vi hoppas självfallet att den
tillträdande programkommissionen på bästa sätt kan bidra till att infria dessa önskemål. Utöver andra
delar av partiet, betraktar vi Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS) som rimlig kontakt vid
genomförande av seminarier och textprojekt om V-politik.
Mot bakgrund av att nära femton år förflutit sedan den senaste större programrevisionen, har den
avgående programkommissionen påbörjat ett arbete med att bearbeta partiprogrammet i dess helhet.
För detta har vi fattat beslut om följande riktlinjer:
Att det förslag till partiprogram som programkommissionen lägger fram inför kongressen 2020 har
en längd av högst en tredjedel jämfört med nuvarande program.
Att förslaget till nytt partiprogram omfattar fyra huvudområden; 1) Portalparagraferna; socialism,
feminism, ekologi. 2) En beskrivning av dagens kapitalistiska system och samhälle, nationellt och
globalt. 3) En beskrivning av det socialistiska, feministiska och ekologiskt hållbara samhälle vi vill
bygga. 4) Ett stycke som handlar om hur vi ska ta oss från 2) till 3).
Förslag och arbetsmaterial överlämnas till den programkommission som väljs på kongressen.

Programkommissionen genom Lisa Ahlqvist, sammankallande

