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Vi lever i ett samhälle där maktstrukturer baserade på kön,
klass och etnicitet samverkar i en exkluderande konstruktion
som i sig är en odemokratisk makthierarki.
Vänsterpartiet har i sin strävan att skapa ett demokratiskt
samhälle där var och en får möjlighet att utvecklas och utveckla
samhället lyckats erkänna kön och klass som två faktorer som
kan utgöra hinder för människans utveckling. Utifrån detta tar
partiet tydligt ställning för feminism och mot klassamhälle.
Men i frågan om antirasism har partiet inte lyckats ta steget
fullt ut. Det är dags att erkänna att även den strukturella rasismen utgör ett hinder för människans utveckling. Det är dags för
vänsterpartiet att på samma sätt som vi definierar oss som ett
feministiskt och socialistiskt parti, även beteckna oss som ett
antirasistiskt parti.
att i partiets definition i partiprogrammet uppdateras så att
det återspeglar vår samtid genom att partiets definition ändras
enligt följande markering kursivt:
I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld
där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan
krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien.
Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit
större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent
vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom
och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en rasistisk
och könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla.
Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte
vara så här. Världen kan och måste förändras.
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets
politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga
ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet,
ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett
rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män
bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

1

Vi lever i ett samhälle där maktstrukturer baserade på kön,
klass och etnicitet samverkar i en exkluderande konstruktion
som i sig är en odemokratisk makthierarki.
Vänsterpartiet har i sin strävan att skapa ett demokratiskt
samhälle där var och en får möjlighet att utvecklas och utveckla
samhället lyckats erkänna kön och klass som två faktorer som
kan utgöra hinder för människans utveckling. Utifrån detta tar
partiet tydligt ställning för feminism och mot klassamhälle.
Men i frågan om antirasism har partiet inte lyckats ta steget
fullt ut. Det är dags att erkänna att även den strukturella rasismen utgör ett hinder för människans utveckling. Det är dags för
vänsterpartiet att på samma sätt som vi definierar oss som ett
feministiskt och socialistiskt parti, även beteckna oss som ett
antirasistiskt parti.
att kongressen antar nedanstående uttalande i vilket antirasism
liksom feminism och socialism erkänns som en av partiets ideologiska grundstenar.
Uttalande om kampen mot rasism
Vi lever i en värld där maktstrukturer baserade på kön, klass
och etnicitet samverkar i en exkluderande konstruktion och
skapar en odemokratisk makthierarki.
Den socialistiska rörelsen har sedan sin start varit både
internationell och internationalistisk. Den socialistiska rörelsens historia är sålunda är en historia om solidaritet och
kampenhet över land och nationsgränser, där den medvetna
arbetarklassen stött sina bröder och systrars kamp för rättvisa,
människovärde och frihet i andra delar av världen.
Den globaliserade världen har sedan dess raderat arbetarklassens etniska karaktär även inom varje land. Den vite heterosexuelle mannen som i början av förra seklet karaktäriserade
den svenska arbetarklassen är idag lika aktuell och relevant
som jultomten på en midsommarfest.(De kommer inte att godta
den liknelsen och eftersom man inte ändrar i motioner utan
antingen avslår, bifaller eller besvarar så vore det synd om den
faller pga det) Idag är den svenska arbetarklassens mångfald
såväl utifrån kön och sexuell läggning som utifrån etnicitet ett
obestridligt faktum.
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Vänsterpartiet strävar efter att representera den svenska
arbetarklassen i all dess mångfald. För oss är kampen mot
rasism inte bara en kamp mot högerextremism eller högerpopulism. Det är i lika hög grad en kamp mot strukturell rasism,
statligt rasism och vardagsrasism.
Vi strävar efter att ta ett helhetsgrepp i kamp mot de maktstrukturer som förminskar och alienerar människor. Vi vill gå i
ledet för den intellektuella utmaning som kampen för jämlikhet,
rättvisa och frihet ställer på ett parti som i praktiken ställer sig
på de förtrycktas sida. Vi vill därför markera att vänsterpartiet
i sin värdegrund är inte bara en socialistiskt och feministiskt
parti, utan också ett antirasistiskt parti.
Babak Rahimi, Skurup
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