Vänsterpartiets
verksamhetsberättelse
Kongressperioden 2012-2014

Vänsterpartiet

Innehåll
1. Inledning
2. Partistyrelsen
3. Riksdagsgruppen
4. EU-parlamentet
5. SKL-gruppen
6. Partikansliet
a) Enheten för ledamotsstöd
b) Enheten för politikutveckling
c) Enheten för organisation
d) Enheten för kommunikation
7. Vänsterpartiets kvinnonätverk
8. Vänsterns Internationella Forum VIF
9. Syninge kursgård
10. Stiftelsen Vänsterpartiet

Inledning
Kongressperioden 2012-2014 har varit en omvälvande period för
Vänsterpartiet. En ny partiledning med Jonas Sjöstedt i spetsen har
tillträtt. Vi har prioriterat ett målmedvetet opinionsarbete kring vinster i
välfärden. Hela den centrala organisationen har förändrats. All
interninformation har gjorts om. Ett helt nytt studieprogram har tagits
fram. Vi har genomfört den största internfeministiska satsningen
någonsin. Partiets sätt att presentera sig och bemöta sina motståndare har
förändrats i grunden.
Partistyrelsen har fokuserat på frågan om vinster i välfärden. Det har
varit ovanligt framgångsrikt: högern och riskkapitalisterna har tvingats
retirera, vinstuttaget blir nu en given valfråga och Vänsterpartiet har
äntligen blivit förknippat med en fråga. Men Vänsterpartiet är inget
enfrågeparti. Under året har vi också stärkt förtroendet i många andra
sakpolitiska områden, såsom sysselsättning, ekonomi, sjukvårds- och
skolpolitik. Sammantaget har vi stärkt vår ställning i opinionen – vårt
långsiktiga snitt i mätningar är idag det bästa sedan 2004.
Vi vet att Vänsterpartiets akilleshäl inte är våra värderingar, utan
allmänhetens brist på förtroende för att vi kan regera. Det har varit
utgångspunkten för mycket av denna partistyrelses arbete. Två
genomgripande processer har förändrat partiets sätt att presentera sig.
Den första, som ibland kallats ”det kommunala partiet” handlar om att
visa att vi är bra på att regera och genomföra vänsterpolitik. Det är en
tråd som genomsyrar den interna kommunikationen, vårt sätt att
argumentera och årets Vänsterdagar, på temat ”Vänstern regerar”.
Den andra processen handlar om att bli ett tydligare vänsterparti genom
att utgå från värderingar i vår kommunikation, att ge väljarna tydliga skäl
till varför de skall rösta på oss och att tydligare förhålla oss till andra
partier och regeringsfrågan.
Organisationsförändringen – sammanslagningen av riksdagskansliet och
partikansliet till ett kansli uppdelat på fyra enheter – har äntligen
genomfört de prioriteringar flera kongresser fattat beslut om: satsningar
på organisation, studier och politikutveckling. Det är mycket tydligt att
distrikt, partiföreningar och medlemmar upplever förändringen positivt.
Den har tagit tid för förtroendevalda och anställda, lett till komplikationer
och nya utmaningar, men med tanke på förändringens storlek är det
anmärkningsvärt hur väl arbetet fungerat.

Informationen till medlemmar har stöpts om i grunden och för många
ändrat bilden av Vänsterpartiet. Ett nytt magasin, Rött, som knyter
samman lokalt arbete från norr till söder, berättar om vad Vänsterpartiet
genomför och tror på. En ny hemsida med fokus på nyheter om
Vänsterpartiet integrerad med sociala medier, med resursbank och
debattsida. Två elektroniska nyhetsbrev, Vips som sprider central
information till förtroendevalda och tjänstemän, samt Vänsternytt, som
för första gången når i stort sett alla medlemmar i Vänsterpartiet.
Ett nytt studieprogram, Vänsterskolan har tagits fram. Tanken är att ge
verklighetsnära och konkret introduktion till Vänsterpartiets viktigaste
politiska frågor och organisatoriska redskap. Idag kan föreningar och
distrikt beställa studier efter behov. Det går också att kombinera olika
delar till exempelvis helgkurser.
Vi har genomfört den största internfeministiska utbildningssatsningen
någonsin genom att grunda ett kvinnonätverk med en ordförande och
otaliga utbildningar. Målet är att kvinnor och män skall dela på makten
jämlikt i Vänsterpartiet – ett medel är att bygga en stark generation av
kvinnor som kan ta ledarpositioner i partiet. Ett konkret mål är att vi i
valet 2014 skall ha minst hälften kvinnor som representanter på
kommun- och landstingsnivåerna.
Alla dessa förändringar är konkretiseringar av vad kongressen 2012 ville
se i Vänsterpartiet. Kongressen ville att Vänsterpartiet skulle bli ”det
tydligaste folkliga vänsteralternativet”, ett parti som blir bättre på ”välja
våra strider” och ”att lyfta fram de politiska segrar vi vinner”. Det är
precis det som vi har gjort. Vi arbetar hårt för att bli ett mer närvarande,
bredare och skarpare parti. Ett parti som kan fokusera, vinna strider och
inneha makt. Det är därför med stolthet som den avgående partistyrelsen
överlämnar verksamhetsberättelsen för kongressperioden 2012-2014.

Partistyrelsen
Ordinarie ledamöter: Ulla Andersson, Josefin Brink, Rossana Dinamarca,
Mats Einarsson, Mussie Ephrem, Aron Etzler, Anna Hövenmark, WiwiAnne Johansson, Lotta Johnsson Fornarve, Birger Lahti, Kalle Larsson,
Ida Legnemark, Hans Linde, Sara Mohammadi, Martina Nilsson,
Monalisa Norrman, Mats Pilhem, Kaj Raving, Ana Rubin, Karin Rågsjö,
Jonas Sjöstedt, Tamara Spiric, Mia Sydow Mölleby
Suppleanter: Malin Karlsson, Veronica Kallander, Madeleine Nyvall,
Hediye Güzel, Henrik Holmqvist Dinamarca, Ann Carin Landström,
Linda Snecker, Peter Möller, Emma Wallrup, Erik Hegelund
Verkställande utskotttet m.m.
Verkställande utskottet (VU) har under kongressperioden utgjorts av:
Ulla Andersson, Josefin Brink, Rossana Dinamarca, Aron Etzler, Hans
Linde, Mia Sydow Mölleby, Jonas Sjöstedt





Första vice ordförande: Ulla Andersson
Andra vice ordförande: Josefin Brink
Partisekreterare: Aron Etzler
Ordförande i kvinnonätverket: Ida Gabrielsson

Ansvariga i partistyrelsen







Partistyrelsens valkommitté: Mats Einarsson, Ida Legnemark (tom
februari 2012), Martina Nilsson (fr.o.m. februari 2012) och Mona
Lisa Norrman
Internationellt ansvariga/Internationella samordningsgruppen (ISG):
Ann-Carin Landström, Kalle Larsson
Organisations- och Stadgegruppen: Mats Einarsson (sammankallande),
Aron Etzler, Sara Mohammadi, Olof Norborg, Linda Snecker
Feministiskt ansvariga/Arbetsgruppen för kvinnors organisering: Ida
Legnemark och Martina Nilsson
Fackligt-politiska samordningsgruppen: Jenny Bengtsson, Josefin
Brink, Birger Lahti, Christer Rydh

Styrelser




Styrelse för Syninge kursgård: Sören Bergkvist (ordförande), Britta
Berg, Torbjörn Björlund, Maud Ekman, Bo Jansson, Britt Renman,
Lars Werner (tom januari 2012)
Styrelse för Vänsterns Internationella Forum: Ann Margarethe Livh
(ordförande), Naile Aras, Patrik Bergvall, Cristian Camitz, Mussie



Ephrem, Elisabeth Hedlund, Lennart Kjörling, Ann-Carin Landström,
Josefin Morge, Stefan Kudryk (ers), Lotta Johnsson Fornarve (ers)
Styrelse för Fristadsfonden: Ulla Hoffmann (ordförande), Anita
Dorazio, Aron Etzler (tom maj 2013), Sten de Geer, Birthe Karlsson,
Elena Karlström, Kalle Larsson (från maj 2013) Johan Zandin

Sveriges Kommuner och Landsting:





Ersättare i SKL:s styrelse: Anna Hövemark (fyllnadsval)
Beredningen - Ökat bostadsbyggande: Linda Snecker
Beredningen - Hur olika får det bli: Linda Fleetwood
Beredning för primärvård och äldreomsorg: Joel Hamberg
(fyllnadsval)

Kampanjgrupper



Feministisk offensiv: Rossana Dinamarca, Aron Etzler. Ida
Legnemark och Martina Nilsson
Arbetslivskampanjen: Jenny Bengtsson, Josefin Brink, Mattias
Håkansson och Aron Etzler

Arbetsgrupper










Eko/Eko: Anna Hövenmark (sammankallande), Ulla Andersson, Erik
Berg, Moa Forstorp, Erik Hegelund (tom mars 2013), Jens Holm,
Christina Höj Larsen (tom mars 2013), Emma Wallrup, Rikard
Warlenius, Marie Engström (från mars 2013), Mikael von Knorring
(från mars 2013)
Socialistisk strategi (tillsammans med Programkommissionen): Malin
Karlsson, Jonas Sjöstedt, Tamara Spiric
Arbetstidsgruppen: Ana Rubin (sammankallande), Josefin Brink (tom
februari 2013), Rossana Dinamarca (tom februari 2013), Ali Esbati
(tom maj 2013), Thomas Gorin (tom oktober 2013) Madeleine Nyvall
(från juni 2013) och Sara Svensson (från juni 2013)
Landsbygdspolitisk arbetsgrupp: Lena Olsson (sammankallande),
Brittis Benzler och Birger Lahti
Vinst i Välfärdsgruppen: Jonas Sjöstedt, Eva Olofsson och Emil
Broberg (SKL)
Arbetsgrupp för att se över PS-organisering: Aron Etzler, Kalle
Larsson, Ida Legnemark och Margareta Rooth
Översyn interninformation: Ted Bergdahl, Uje Brandelius, Aron
Etzler och Margareta Rooth







Referensgrupp för översynen av utbildningspolitiska programmet:
Mehrnoosh Dadgostar, Rossana Dinamarca och Ola Ohlin
Politisk styrgrupp för Kommun- och Landstingsdagarna: Emil
Broberg och Karin Rågsjö (uppdrogs till arrangörsdistriktet att utse
en kvinna till styrgruppen)
Organisatorisk valledning: Ledningsgrupp, partisekreterare och
VU/PS-sekreterare
Tågpolitisk strategi: Marta Aguirre, Vilmer Andersen, Siv Holma och
Fredrik Åberg

Talespersoner
VU utser talespersoner där ansvaret är övergripande. I övrigt
sammanfaller talespersoner med riksdagsledamöternas ordinarie arbete.




Feministisk talesperson: Rossana Dinamarca
Antirasistisk talesperson: Christina Höj Larsen
Talesperson HBTQ: Hans Linde

Antagna dokument
Partistyrelsen och Verkställande utskottet har antagit följande dokument:

















Försvarspolitiskt uttalande
Landsbygdpolitisk plattform
Ramplan för EU- och Riksdagsvalet
Uppdatering av fackligt politiska plattformen
Verksamhetsplan för 2012 och 2013 med prioritering av verksamhet
och genomgång av kongressbeslut
Arbetsgivarpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Kongressuttalande inför riksdagsvalet, antaget och reviderat efter
besvarande av kongressmotionerna
Kongressuttalande inför EU-valet, antaget och reviderat efter
besvarande av kongressmotionerna
Principer för betalning av partiskatt
Riktlinjer Partiskatt inkomstgaranti
Arbetsordning mellan Partistyrelsen och Verkställande Utskottet
Förslag till stadgeändringar inför kongressen
Revidering av stadgarna för Vänsterpartiets distriktssamverkan i
Västra Götaland
Revidering av stadgarna för Vänsterpartiets fristadsfond
Underlag om riksdagsuppdraget






Revidering av utbildningspolitiska programmet med anledning av
kongressbeslut om förstatligande
Ny valordning för kongressens val av valberedning
Budget för Vänsterpartiet 2012 och 2013
Motionssvar inför kongressen

Rapporter och utredningar
PS/VU har beställt och behandlat följande rapporter och utredningar













Förslag till tandvårdsreform
Utredning om pensionssystemet
Rapport med förslag kring återreglering av Apoteken
Rapport om osäkra anställningar
Rapport med fakta kring hur Vänsterpartiet agerat under kampen för
välfärdsreformer och demokrati i Sverige.
Rapport ”En välfärd fri från kommersiella intressen”
Manual för konflikthantering
Kommunalpolitiskt strategidokument
Utveckling av politiken kring förstatligandet av skolan
Prioritering och inriktning på Vänsterpartiets bostadspolitik
Opinionsundersökning, Målgrupps- och kanalanalys inför valet
Kommunikationsstrategi

Som en del av arbetet med Vinster i Välfärden har följande rapporter
också tagits fram:






Utkast till Handlingsmanual för KoLa-arbete mot privatiseringar
Opinionsanalys vinst i välfärden samt kort genomgång av
motståndarnas strategier
HVB-hem
Förslag till övergångsregler
Rapport om skillnaderna mellan Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag

Direktiv
Följande direktiv har antagits av VU/PS:






Arbetsgruppen kring arbetstidsförkortning
Utredning om pensionssystemet
Arbetet med att ta fram ett Ekologiskt-Ekonomiskt program
Landsbygdspolitisk plattform
Tågpolitisk strategi

Pågående programarbete






Eko/Eko
Socialistisk strategi
Tågstrategi
Storstadsprogram
Revidering och uppdatering av ”Nolltolerans mot rasism”

Urval av övriga beslut och diskussioner
PS har bl.a. diskuterat strategi i regeringsfrågan, flera internationella
politiska frågor och vänsterpartiets budgetmotioner, fått rapporter från
lyckade kommunalpolitiska arbetssätt, läget i distrikt- och partiföreningar,
inrättat ett pris i Jörn Svenssons anda och uteslutit två medlemmar under
kongressperioden.
Partisstyrelsens internationella samordningsgrupp (ISG)
Under kongressperioden har partistyrelseledamöterna Kalle Larsson och
Ann-Carin Landström varit internationellt ansvariga. En stor del av
partiets internationella kontakter har också skett genom partiordförande
Jonas Sjöstedt och partisekreterare Aron Etzler.
Det internationella arbetet i Vänsterpartiet samordnas i den internationella
samordningsgruppen (ISG). Där har, förutom de PS-ansvariga,
Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Hans Linde och ordföranden i
Vänsterns internationella forum Ann-Margarethe Livh ingått. Till mötena
har också Vänsterpartiets EU-parlamentariker Mikael Gustafsson kallats,
men det uppdraget gör det vanligtvis svårt att delta. Gruppen har haft 13
protokollförda möten under kongressperioden.
En av ambitionerna i gruppens arbete har varit att strukturera upp arbetet
och etablera en tydlig rollfördelning och goda rutiner. I gruppen diskuteras
också knäckfrågor i utrikespolitiken och våra internationella kontakter.
Några av de frågor som diskuterats särskilt under kongressperioden är
kriget i Syrien, biståndsfrågorna, vilka krav vi ställer på den turkiska
staten och behovet av att bredda Vänsterpartiets kontakter i Palestina.
Under 2012 deltog partiet med representanter på Ship to Gazas fartyg
Estelle. Vänsterpartiets insamling på 1 maj 2012 gick till Fristadsfonden.
År 2013 gick insamlingen till kvinnor i Afghanistan och kom upp i över
33 000 kronor. Under slutet av kongressperioden har vi börjat förbereda
en insamling till Solidarity for All i Grekland.
Vänsterpartiet deltar i det nordiska samarbetet Nordic Green Left
Alliance (NGLA) samt naturligtvis även i partigruppen GUE/NGL i EU-

parlamentet. Vi är inte medlemmar i European Left och vill inte heller bli
det, men har ändå varit på plats vid några av deras möten för att stärka
våra kontakter med europeiska vänsterpartier.
Vi har prioriterat bilaterala kontakter med partier där vi kunnat ha
organisatoriska och politisk-strategiska utbyten. Förutom partierna i våra
grannländer har det utbytet bland annat skett med Die Linke i Tyskland
och SP i Nederländerna. Vi har också haft goda kontakter med Syriza i
Grekland kring utvecklingen där.
Vänsterpartiet har varit representerat på följande partikongresser:








BDP (Turkiet), okt 2012
Bloco (Portugal), nov 2012
PCF (Frankrike), feb 2013
SV (Norge), mars 2013
Enhetslistan (Danmark), april 2013
SF (Danmark), maj 2013
Vänsterförbundet (Finland), juni 2013

Partistyrelsens organisations- och stadgegrupp (OSG)
Partistyrelsens organisations- och stadgegrupp, OSG, har under
kongressperioden bestått av Mats Einarsson (sammankallande), Aron
Etzler, Sara Mohammadi, Olof Norborg och Linda Snecker. OSG har
sammanträtt fyra gånger: 24 maj, 31 augusti och 7 december 2012 samt
17 maj 2013. OSG:s roll är att bereda stadge- och organisationsfrågor till
VU/PS och att fungera som politiskt ”bollplank” för partikansliets
organisationsenhet, men har inga arbetsledande funktioner i förhållande
till partikansliet. Uteslutningsärenden har diskuterats, men OSG bereder
inte dessa. Följande frågor har behandlats under perioden:











OSG:s roll i förhållande till partikansliets organisationsenhet.
Handledningar för styrelsefunktioner.
Framtidskommissionens organisatoriska förslag.
Reviderade stadgar för Västra Götalands representantskap.
Medlemsregistrets funktion.
Aktuella konflikter i partiföreningar.
Konflikthanteringsmanual.
Partistyrelsens förslag till stadgeändringar (kongressernas
dagordningar, partistyrelsens storlek, mandatperiod för partistyrelsen,
tvååriga mandatperioder för DS).
Revidering av normalstadgar för parlamentariska grupper (bl.a.
möjlighet till uteslutning ur parlamentarisk grupp).











Det organisatoriska läget i distrikten.
Vänsterskolan.
Organisatoriska dokument på partiets hemsida.
Revidering av stadgar för Fristadsfonden och Fastighetsföreningen
Härolden.
DS-utbildningarna.
Beredning av kongressens val av valberedning.
Kongressens organisation.
Riktlinjer för bidrag till Ung Vänster.
Ny distriktsindelning i Västra Götaland på grund av föreslagen ny
valkretsindelning 2018.

Partistyrelsens fackligt-politiska samordningsgrupp (FSG)
Partistyrelsen utsåg ledamöterna Josefin Brink och Birger Lahti att
representera partistyrelsen och Christer Rydh, Seko, och Jenny
Bengtsson, Hotell och Restaurang, att representera fackföreningsrörelsen
att vara den Fackligt-politiska samordningsgruppen, FSG.
FSG har arbetat under kongressperioden med att samla in personer som
vill delta i det nationella fackliga nätverket som kongressen 2012
beslutade om. Personer i nätverket har framförallt varit målgrupp för
arbetet med partiets arbetslivskampanj, ”Vi är människor – inte
maskiner.” Personer i nätverket har också använts som kontaktpersoner
för delar av kampanjens utåtriktade arbete, som att ordna
arbetsplatsbesök, under hösten 2012 och under hela 2013.
Våren 2012 avslutade FSG det påbörjade arbetet med att göra en
handbok för fackligt aktiva vänsterpartister, Facket och politiken –
Vänsterpartist i facket.
Under 2012 arbetade FSG med att revidera den tidigare Facklig-politiska
plattformen. Ett förslag gick ut på remiss i juni och under hösten
diskuterades förslag och remisser på regionala fackliga konferenser.
Partistyrelsen tog beslut om plattformen den 8 december.
Hösten 2012 genomfördes 5 regionala fackliga konferenser med följande
innehåll:




Så jobbar vi fackligt-politiskt – presentation av den facklig-politiska
handboken
Presentation av förslag och remissvar till facklig-politisk plattform
för Vänsterpartiet och grupparbeten
Presentation av kampanjen ”Vi är människor – inte maskiner” och
grupparbeten

Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har under kongressperioden varit mycket god. Det
har varit en jämn ström av nya medlemmar, med enskilda toppar t ex i
samband med den senaste kongressen då hundratals nya medlemmar
inkom under några få dagar. Vänsterpartiet är nu inne på det fjärde året
av kontinuerlig medlemsökning och har därmed brutit en tidigare trend
som inneburit att valårsökningar har följts av en gradvis minskning under
mellanvalsår. För första gången på mer än 10 år har Vänsterpartiet nu fler
än 13 000 betalande medlemmar. Andelen kvinnor bland medlemmarna
är 48% vilket är samma nivå som inför förra kongressen, en historiskt
hög andel.
Betalningsklara medlemmar
2011-12-31: 11 246
2012-12-31: 12 274
2013-11-19: 13 089
Medlemsutveckling under kongressperioden
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Med några få undantag har alla distrikt ökat sitt medlemsantal under
kongressperioden, men det finns regionala skillnader och det finns en
långsiktig trend att storstadsdistrikten (Storstockholm, Göteborg och
Skåne) har den relativt sett bästa medlemsutvecklingen.

Födelseår för nya medlemmar 2012-2013
De senaste årens goda medlemsutveckling har inneburit en föryngring av
medlemskåren. En analys av de nya medlemmar som tillkommit under
kongressperioden visar att nära hälften av dem är födda på 80- och 90talet.
40-talet och
tidigare 7%

50-talet 14%
80-talet och
senare 47%
60-talet 13%

70-talet 19%

Medlemsregistret
Det centrala medlemsregistret har nu varit i drift i snart fem år. En hel del
synpunkter har inkommit från användarna sedan driftstart och under
kongressperioden har det gjorts en uppgradering av den del av systemet
som används av partiföreningar och distrikt. En lång rad förbättringar och
nya funktioner finns i den nya versionen som har utvecklats utifrån
synpunkter från användarna.
Några distrikt har med hjälp av organisationsenheten genomfört
utbildningar för partiföreningarnas medlemsansvariga. Erfarenheterna
från dessa kommer att användas för att ta fram en standardiserad
utbildning som distrikten själva kan hålla för nyvalda medlemsansvariga.

Riksdagsgruppen
Riksdagsgruppens ledamöter
Sedan valet 2010 har Vänsterpartiet 19 mandat i riksdagen. Sedan dess
består riksdagsgruppen av följande ledamöter:























Ulla Andersson, Gävleborgs län, ordinarie ledamot i finansutskottet
Bengt Berg, Värmlands län, ersättare i kulturutskottet och
trafikutskottet
Marianne Berg, Malmö kommun, ordinarie ledamot i civilutskottet
och Nordiska rådets svenska delegation samt ersättare i
justitieutskottet och konstitutionsutskottet
Torbjörn Björlund, Östergötlands län, ordinarie ledamot i
försvarsutskottet samt ersättare i kulturutskottet,
arbetsmarknadsutskottet och finansutskottet
Josefin Brink, Stockholms kommun, ordinarie ledamot i
arbetsmarknadsutskottet
Rossana Dinamarca, Västra Götalands läns norra, ordinarie ledamot i
utbildningsutskottet samt ersättare i socialutskottet
Jens Holm, Stockholms kommun, ordinarie ledamot i miljö- och
jordbruksutskottet samt ersättare i justitieutskottet, näringsutskottet
och EU-nämnden
Siv Holma, Norrbottens län, ordinarie ledamot i trafikutskottet samt
ersättare i kulturutskottet
Christina Höj Larsen, Västernorrlands län, ersättare i
arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet och
utrikesutskottet
Wiwi-Anne Johansson, Västra Götalands läns västra, ordinarie
ledamot i socialförsäkringsutskottet samt ersättare i
utbildningsutskottet
Jacob Johnson, Uppsala län, ordinarie ledamot i skatteutskottet samt
ersättare i finansutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och EUnämnden
Amineh Kakabaveh, Stockholms län, ersättare i civilutskottet
Hans Linde, Göteborgs kommun, ordinarie ledamot i utrikesutskottet
och Krigsdelegationen (gruppledare)
Lars Ohly, Stockholms län, ordinarie ledamot i kulturutskottet och
EU-nämnden samt ersättare i utrikesutskottet
Eva Olofsson, Göteborgs kommun, ordinarie ledamot i socialutskottet
Lena Olsson, Dalarnas län, ordinarie ledamot i justitieutskottet samt
ersättare i försvarsutskottet






Kent Persson, Västmanlands län, ordinarie ledamot i näringsutskottet
samt ersättare i skatteutskottet
Jonas Sjöstedt, Västerbottens län, ledamot i Utrikesnämnden och
Krigsdelegationen samt ersättare i Nordiska rådets svenska delegation
och EU-nämnden (partiordförande)
Mia Sydow Mölleby, Örebro län, ordinarie ledamot i
konstitutionsutskottet samt ersättare i socialutskottet (vice
gruppledare)

Under perioden har följande ersättare tjänstgjort i riksdagen:




Emma Wallrup har ersatt Jacob Johnson 2012-01-18–2012-04-09
Leif Lindström har ersatt Lena Olsson 2012-04-18–2012-05-20
Ali Esbati har ersatt Josefin Brink 2013-02-13–2013-04-30 samt
2013-11-14–2013-12-17

Övergripande om riksdagsgruppens arbete under kongressperioden
Riksdagsgruppens har under kongressperioden anpassat sitt arbete till
den omorganisation som genomfördes i januari 2012. I och med
omorganisationen är den verksamhetsplan som är antagen av
Partistyrelsen även riksdagsgruppens verksamhetsplan. Den utgör
ramarna för vilka frågor och aktiviteter som prioriteras i riksdagsgruppens
arbete under året. För att styra och planera den del av arbetet som hanteras
av riksdagsgruppen har en särskild arbetsplan tagits fram. Denna arbetsplan
är även styrande för enheten för ledamotsstöds verksamhet.
Riksdagsgruppen har på flera sätt arbetat aktivt med att lyfta fram de
frågor som partiet prioriterat under kongressperioden. Bl.a. har dessa
frågor lyfts särskilt i interpellationer och debatter i riksdagen, underlag
för utåtriktade debatter och framträdanden har tagits fram och även
distribuerats ut i partiet och frågor har kommunicerats återkommande via
media.
I syfte att lyfta fram Vänsterpartiets centrala kampanjer kring dessa
frågor har riksdagsgruppen använt ett antal plenifria veckor till att vara
ute i gemensamma kampanjturnéer. Under 2012 genomfördes sådana
kampanjturnéer två måndagar i maj samt en vecka i oktober. Under 2013
genomfördes gemensamma kampanjturnéer en vecka i mars och en vecka
i oktober.
Riksdagsgruppen har organiserat sitt arbete kring framtagandet av
motioner i tre motionskommittéer; jobb- och ekonomilaget, välfärdslaget
och miljölaget. Dessa behandlar och processar ställningstaganden i
samband med motionsskrivande.

Utöver motionskommittéerna har en rad projektgrupper arbetat med olika
uppdrag under perioden. Ett antal av dessa har särskilt haft ansvar att
löpande bedriva ett utåtriktat arbete kring de prioriterade frågorna samt
att skapa nätverk.
Därtill har en rad projekt varit inriktade på att ta fram underlag och
konkretiseringar av politiska förslag som sedan presenterats i samband
med budgetpresentation eller i andra utåtriktade sammanhang. Genom
sådant projektarbete har riksdagsgruppen under kongressperioden bl.a.
tagit fram förslag om energiomställning inom olika sektorer samt särskilt
konkretiserade energieffektiviseringskrav rörande bostadsbyggande;
förslag till inkluderingspolitik i syfte att skapa lika tillgång till arbete,
skola och bostäder för personer med utländsk bakgrund; förslag för att
bekämpa skattefusk, svartjobb och social dumpning; förslag för att
minska utsläppen från bilismen; förslag till samlade hälso- och
sjukvårdspolitiska förslag att driva som nationell politik i riksdagen.
Vänsterpartiet har begärt aktuell debatt i riksdagen vid sex tillfällen
under kongressperioden. Det har gällt regeringens samarbete med
Saudiarabien för byggandet av vapenfabrik, bordningen av Ship to Gazas
fartyg och Israels blockad av Gaza, det ökade antalet varsel på
arbetsmarknaden, USA:s övervakning av datatrafik, Reva, den ökade
ojämlikheten med anledning av OECD-rapport om inkomstskillnader och
relativ fattigdom samt olaglig registrering av romer.
Under allmänna motionstiden 2012 lämnade riksdagsgruppen in 127
motioner till riksdagen och 2013 lämnades 128 motioner in. Samtliga
allmänna och följdmotioner, interpellationer, skriftliga frågor som
riksdagsgruppen lämnat under kongressperioden finns att söka på
riksdagens hemsida www.riksdagen.se. Se vidare inom respektive
utskottsområde nedan.
Riksdagsgruppen har under perioden gemensamt anordnat ett antal
seminarier. Bl.a. har det genomförts ett kommunal-ekonomiskt
seminarium med Vänsterpartiets företrädare från kommuner och
landsting runt om i landet, en utåtriktad hearing kring utförsäkringar,
nationella bostadspolitiska träffar samt ett utåtriktat seminarium om
lokala klimatinvesteringar.
Under kongressperioden har riksdagsgruppen tillsammans med enheten
för ledamotsstöd varit på en gemensam studieresa i Danmark för
erfarenhetsutbyte med de parlamentariska grupperna för Enhedslisten
respektive SV, samt varit på en kombinerad upptakt och kampanjresa i
Umeå i samband med Jonas Sjöstedts sommartal.

Arbetet inom samtliga utskottsområden
Arbetsmarknadsutskottets frågor
Ansvariga för arbetsmarknadsfrågor har deltagit i arbetet med partiets
centrala kampanj kring den otrygga arbetsmarknaden bl.a. genom
framtagandet av underlag och material till kampanjen och genom att
frågor med anknytning till kampanjen (anställningstrygghet, frågor om
bemanningsföretag, arbetsmiljö, svartjobb, social dumpning m.m.) har
tagits upp på olika sätt i det politiska arbetet i riksdagen. I arbetet med
Vänsterpartiets budgetmotion har arbetet framförallt fokuserats på förslag
om förbättrad a-kassa och en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik
med kvalitativa insatser. Inom politikområdet har också frågor om att
skärpa sanktionerna mot utnyttjande av papperslösa lyfts återkommande,
bl.a. uttryckt som att arbetsgivare måste bli rättsligt ansvariga samtidigt
som arbete utan arbetstillstånd måste avkriminaliseras. I syfte att lyfta
frågor för att få fler nyanlända i arbete har, förutom huvudprioriteringen
att skapa fler jobb i sin helhet, förslag angående inkludering tagits fram
med fokus på generell välfärdspolitik med aktiva insatser mot
diskriminering samt specifika åtgärder riktade till nyanlända.
Finansutskottet frågor
Inom finansutskottets område har arbete lagts ner på att utveckla
Vänsterpartiets alternativa ramverk för finans- och penningpolitiken samt
andra centrala frågor angående Vänsterpartiets budgetalternativ. Detta
har medfört att Vänsterpartiet kunnat ta en tydligare plats i den
ekonomisk-politiska debatten och Vänsterpartiets förslag har också
vunnit ökat gehör. I likhet med föregående kongressperiod har arbetet i
finansutskottet präglats av finans- och eurokrisen och en stor mängd EUärenden med anledning av detta. Beträffande finansiell reglering kan
nämnas att Vänsterpartiet förhandlat och gjort upp med regeringen om
förslagen om höjda kapitaltäckningskrav för storbankerna (även om
Vänsterpartiet hade velat gå längre) och att ge Finansinspektionen
huvudansvar för den s.k. makrotillsynen avseende finansiell stabilitet.
Under den allmänna motionstiden har riksdagsgruppen lagt motioner om
bl.a. förbud för skattefinansierade vinster inom välfärden, målen och
styrning av penningpolitiken och skärpt finansiell reglering.
Skatteutskottets frågor
Vänsterpartiet har inom detta område fört en politik med målsättningen
att trygga välfärden, få fler människor i arbete, minska
inkomstskillnaderna och att skapa förutsättningar för en hållbar

utveckling. Detta innebär fortsatt kritik mot regeringens ensidiga
skattesänkarpolitik som framför allt har gynnat redan välbeställda
grupper och inneburit omfördelning av ekonomiska resurser från kvinnor
till män. En rad förslag har lagts för att motverka skattefusk och
svartjobb. Vänsterpartiet har exempelvis medverkat till att regeringen ska
återkomma med förslag om personalliggare i byggbranschen och
individuell och månadsvis redovisning av anställdas löner. Vänsterpartiet
har även varit drivande i frågan om att förhindra skatteundandragande
med hjälp av de s.k. 3:12-reglerna. Tillsammans med S och MP har
initiativ tagits till flera hearings om aktuella politiska frågor, t.ex. läx-rut,
bolagsskatten och de ovan nämnda 3:12-reglerna. Vidare har behovet av
en översyn av hela skattesystemet lyfts mot bakgrund av att dagens
skattesystem i flera delar är orättvist, olikformigt och svårt förstå för den
enskilde skattebetalaren. Under hösten 2013 togs ett rödgrönt
utskottsinitiativ för att förhindra regeringens lagförslag om att höja
skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Regeringens förslag skulle
innebära att färre personer får betala statlig inkomstskatt.
Socialförsäkringsutskottet frågor
Vänsterpartiet har lagt förslag för att stärka ekonomin för ensamstående
föräldrar. Bland förslagen finns höjt underhållsstöd, barnomsorgsstöd vid
barns sjukdom samt höjd grundnivå i föräldraförsäkringen. Vänsterpartiet
har fortsatt att driva förslag till förändring av sjukförsäkringen där det
viktigaste är att stoppa utförsäkringarna, förändra tidsgränserna och höja
ersättningarna. Tillsammans med övriga oppositionspartier har
Vänsterpartiet drivit igenom ett utskottsinitiativ att alla som är sjukskrivna
ska få rehabilitering i god tid innan den bortre gränsen i sjukförsäkringen.
Vänsterpartiet har också medverkat till ett utskottsinitiativ för att stoppa en
utvidgning av Försäkringskassans försöksverksamhet med en ny metod
för arbetsförmågebedömningar. Ökande ohälsa och stigande sjuktal har
gett ett större utrymme att kritisera regeringens försämringar av
sjukförsäkringen och presentera Vänsterpartiets politik. Vänsterpartiets
kritik av pensionssystemet har blivit ännu mer relevant när bristerna i
pensionssystemet har blivit tydliga och debatteras allt oftare. Initiativ har
tagits till att utveckla Vänsterpartiets politik med fler konkreta förslag till
förändring av pensionssystemet. Det har också skrivits motioner om
individualiserad föräldraförsäkring, barnfattigdom, bostadsbidrag och
arbetsskadeförsäkringen. Inom migrationspolitiken har krav bl.a. lyfts på
att samtliga kommuner i Sverige ska vara skyldiga att ta emot flyktingar.
Vänsterpartiet arbetar även kontinuerligt med att lyfta frågor om papperslösas rätt till vård på lika villkor, krav kopplat till att skapa lagliga vägar

att söka asyl i Europa, frågor om barnperspektiv i asylprocessen och
slopandet av den s.k. tvåårsgränsen i asylprocessen. Under våren 2013
lyfte Vänsterpartiet en rad initiativ i syfte att få omedelbart stopp för det
s.k. REVA-projektet och jakten på papperslösa i övrigt.
Utbildningsutskottets frågor
Frågor om friskolor och vinstdrivande företag inom skolan har stått i
fokus under perioden. Dessa frågor begravdes länge i den statliga
utredningen Friskolekommittén vilket i viss mån har förhindrat debatt i
frågorna, men inte har hindrat Vänsterpartiet från att prioritera dessa
frågor i riksdagsarbetet inom detta politikområde. Friskolekommittén
presenterade sina förslag i augusti 2013, i de avgörande delarna ett slag i
luften, och det finns nu ännu bättre möjligheter att prioritera och utmana
högerregeringen i dessa frågor inför valet. Även andra frågor kring
likvärdighet i skolan har prioriterats högt, något som förstås också
anknyter till frågor om friskolor och det fria skolvalet. I arbetet med
Vänsterpartiets budgetmotion har bl.a. utvecklats konkreta förslag om
satsningar på fler lärare, satsningar på vuxen- och yrkesutbildning samt
vidareutveckling av satsningar på förskola i form av mer och bättre
utbildad personal samt utökad tillgänglighet till förskolan.
Socialutskottets frågor
Vänsterpartiet har tillsammans med S och MP drivit igenom ett
utskottsinitiativ om bemanning inom äldreomsorgen. I arbetet med
Vänsterpartiets budgetmotion har stora satsningar på äldreomsorgen och
vården tagits fram. För att motverka barnfattigdomen föreslås en
förstärkning av försörjningsstödet och det föreslås också en satsning på
statligt stöd till kvinnojourer. Vänsterpartiet har också fortsatt att driva
viktiga frågor inom funktionshinderpolitiken, bl.a. tillgänglighet,
personlig assistans och hjälpmedel. Inom missbrukspolitiken har
Vänsterpartiet bl.a. motionerat om bättre missbruks- och beroendevård
och att underlätta införandet av sprutbytesverksamhet. Vänsterpartiet har
dessutom deltagit i en uppgörelse över blockgränsen om ersättning till
dem som vanvårdats i fosterhem.
Civilutskottets frågor
Vänsterpartiet har inom detta område i olika former lyft och utvecklat
politiken för att bygga bort bostadsbristen. Det handlar om mål för
byggandet, investeringsstöd för nyproduktion av miljövänliga hyresrätter,
höga byggkostnader och planeringsfrågor. Riksdagsgruppen har stått
värd för kunskapsseminarier om att bygga bra och billigt, liksom om

bygg- och bogemenskaper. Ett antal nätverksträffar med bostadspolitiker
ifrån hela landet har anordnats. I motioner och debatter har också frågor
om nya lagar kring bl.a. allmännyttan, andrahandsuthyrning och
hyressättning förts fram. Vänsterpartiet har medverkat till att riksdagen
fattade beslut om att stoppa ett lagförslag ifrån regeringen om att låta
bostadsrättsinnehavare hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd
ifrån bostadsrättsföreningens styrelse. Andra viktiga frågor på
bostadspolitikens område är våra förslag för upprustning av
miljonprogramsområden, energieffektivisering av bostadsbeståndet och
att motverka orimliga hyror till följd av renovering och upprustning.
Inom utskottets övriga områden har familjepolitiken, hbtq-frågor och
konsumentfrågor varit i fokus. Vänsterpartiet har bl.a. motionerat om
åtgärder för att stärka konsumentskyddet på en rad områden, om tillsynen
av förmyndare och överförmyndare, om ett tredje juridiskt kön, om
embryodonation, om upprättelse för de transpersoner som
tvångssteriliserats samt om en reformerad svensk hiv-politik.
Justitieutskottets frågor
Motioner lagts fram till riksdagen om bl.a. att stärka tillgången till
sjukvård för häktade, förbjuda placering av barn i häkte, att se över
restriktionerna för häktade, att motverka sysslolösheten inom
kriminalvården och ge alla intagna möjlighet till grundutbildning samt att
kriminalvården ska ha goda förutsättningar att se till att intagna inte
återfaller i brottslighet. Vänsterpartiet har även lagt fram förslag om att
inrätta en fångombudsman och införa villkorlig halvtidsfrigivning för
förstagångsdömda. Vänsterpartiet har i såväl mediala utspel som i
motioner lyft olika förslag med en tydlig feministisk prägel. Bland dessa
finns krav på en samtyckesreglering avseende sexualbrott, att en
nätombudsman ska inrättas för att bl.a. stödja och hjälpa den som utsätts
för hot och kränkningar på nätet, möjligheten till poliseskort för
misshandlade kvinnor som tvingats fly från sitt hem så att de kunna
återvända för att hämta sina och eventuella barns tillhörigheter samt att
livsvillkoren för de kvinnor som lever med skyddad identitet ska
förbättras. Vi har även motionerat om att inrätta en oberoende
kommission för att kartlägga brister i förundersökningar av våldtäkt för
att kvaliteten på dessa framgent ska kunna höjas. Vidare har motioner
lagts fram om åtgärder för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter,
om att minska rekryteringen av unga till kriminella nätverk och
organisationer, att straffvärdet för grovt vapeninnehav höjs för att öka
polisens möjligheter att bekämpa vapenbrott och därmed minska det
totala antalet illegala vapen, att en samlad integritetsskyddsmyndighet

ska inrättas, om att förbättra polisutbildningen samt att en fristående
myndighet ska inrättas för att utreda poliser som är misstänkta för brott.
Konstitutionsutskottets frågor
Inom detta område har riksdagsgruppen motionerat om att grundlagsskydda
gemensamt ägd egendom. Riksdagsgruppen har också lagt motioner om
avskaffande av monarkin och granskning av monarken, om insynsråd, om
karantän för statsråd m.fl., om sänkning av riksdagsledamöternas arvoden
samt om granskning av riksdagsledamöternas ekonomiska villkor. Till
KU:s granskningar av ministrarnas och statsrådens verksamhet har
Vänsterpartiet i skrivande stund gjort sju anmälningar sedan den förra
kongressen.
Kulturutskottets frågor
Riksdagsgruppen har inom detta område bl.a. tagit fram en övergripande
kulturmotion, som bl.a. innehåller förslag om införande av en maxtaxa på
kulturskolan, om fritt inträde på museer, bättre villkor för konstnärer,
digital bio, digitala bibliotek, införande av ett funktionshindersperspektiv
inom museisektorn, en feministisk strategi för kulturen, sänkt moms på eböcker samt införandet av en kulturlag som motsvarar den norska.
Vänsterpartiet har i riksdagen även lagt förslag och drivit på för att
bibliotekens utlåning av e-verk ska ingå i biblioteksersättningen, om en
ny bibliotekslag, om bättre scenkonstpensioner, om bevarande av det
filmiska kulturarvet, om satsningar på språk- och läsförståelse och om
läsfrämjande insatser, om trossamfund, om fritidsgårdar samt om
utformningen av public services finansiering och uppdrag med mera.
Vänsterpartiet har drivit en spelpolitik som försöker motverka
marknadsstyrningen på spelområdet. Inom idrottspolitiken har förslag
tagits fram med jämlikhet och jämställdhet som utgångspunkter.
Miljö- och jordbruksutskottets frågor
Vänsterpartiet har inom politikområdet tagit en mycket aktiv roll i
flertalet frågor. Klimatfrågan har varit fokusområde för utskottsarbetet
men även djurskydd, biologisk mångfald, kemikalier och en hållbar
livsmedelsproduktion har varit arbetsområden som det arbetats . Då
regeringen genomfört en rad försämringar på miljö- och klimatområdet
samt varit mycket passiv gällande nödvändiga reformer har det föranlett
ett stort antal motioner, interpellationer samt skriftliga frågor. I april
2013 höll riksdagsgruppen ett större seminarium om lokala
klimatinvesteringar- för en global lösning.

Trafikutskottets frågor
Riksdagsgruppen har under verksamhetsåret fokuserat arbetet i utskottet
på miljö- och klimatanpassade transporter samt åtgärder för en
sammanhållen och återreglerad järnväg och kollektivtrafik. I
Vänsterpartiets förslag till ekonomisk ram för perioden 2014-2025 i
samband med regeringens infrastrukturproposition har vi föreslagit störst
investeringsnivå för klimatanpassade resor och godstransporter av
samtliga riksdagspartier. Med Vänsterpartiets förslag ges förutsättningar
att öka andelen kollektivtrafikresenärer, stoppa tågkaoset samt stärka
social hållbarhet och jämställdhet i transportsystemet. Vänsterpartiet har
medverkat till ett flertal beslut i riksdagen som är betydelsefulla steg i
denna riktning. Som ett led i att få hållbara malmtransporter beslutades
det om att snabbutreda kostnad för järnväg mellan Kaunisvaara och
Svappavaara. En utförlig utredning har tillsats för att föreslå förbättringar
av järnvägssystemets organisation för att få ett mer effektivt,
sammanhållet och hållbart transportsystem. Trafikverket har även fått i
uppdrag att motivera upphandlingsformer och dess effektivitet samt göra
dessa externt tillgängliga. Regeringen har även getts i uppdrag att
återkomma med åtgärder för att stoppa illegal verksamhet inom
åkeribranschen och taxi. I samarbete med Vänsterpartiets SKL-grupp
genomfördes i augusti 2012 en konferens om avregleringen av
kollektivtrafiken i Sverige med förtroendevalda från hela landet.
Näringsutskottets frågor
Inom näringsutskottets område har frågor som är kopplade till
gruvnäringen varit i fokus arbete, inte minst utåtriktat. Framförallt har
genomslag uppnåtts för Vänsterpartiets krav om att höja den s.k.
mineralavgiften och att inkomsterna från den ska gå till en gruvfond som
ska kunna göra olika typer av investeringar i gruvregionerna. Därtill har
Vänsterpartiet drivit på för att gruvnäringen måste omgärdas av en
tuffare miljölagstiftning. Två frågor som Vänsterpartiet drivit länge och
där stöd från andra partier och debattörer nu kunnat noteras gäller frågan
om mindre företags sjuklöneansvar samt Vänsterpartiets förslag om att
inrätta en miljöteknikfond. Inom det energipolitiska området har arbetet
varit fokuserat på att möta klimatutmaningen med ambitiösa satsningar
på förnybar energi, energieffektiv teknik och energieffektivisering.
Vänsterpartiet har också motionerat om att lägga ned två
kärnkraftsreaktorer nästa mandatperiod.

Utrikesutskottets frågor
Vänsterpartiet har under året lyft en rad utrikespolitiska frågor. Under
den allmänna motionstiden la vi motioner som på ett övergripande plan
ger en god bild av Vänsterpartiets politik gällande Latinamerika, Afrika,
Mellanöstern och de centrala utvecklingsfrågorna. Utvecklingen i
Mellanöstern och Nordafrika har varit i fokus. När det gäller situationen i
Syrien har Vänsterparitet arbetat för en politisk lösning, ökat bistånd, att
Assad ska lämna över makten och att Syriens olika etniska och religiösa
grupper får sina rättigheter garanterade. Frågor om USA:s
massövervakning och Obamas besök har också fått stort utrymme.
Vänsterpartiet har skarpt kritiserat regeringens biståndspolitik och aktivt
deltagit i debatten om de nya utvecklingsmålen. Vänsterpartiet har lagt
särskild vikt vid kvinnors rättigheter inom biståndet. Övriga frågor där
Vänsterpartiet varit starkt engagerade rör insatsen i Afghanistan,
vapenexporten, hbtq-personers situation, handelspolitik och situationen i
bl.a. Palestina, Turkiet och Västsahara.
Försvarsutskottets frågor
Inom försvarsutskottets område står Vänsterpartiets fortsatt fast vid att ha
ett försvar baserat på värnplikt. Vänsterpartiet verkar vidare för en
oberoende och militärt alliansfri utrikespolitik med den nuvarande
organisationen i Försvarsmakten och vill att Sverige främst ska inrikta
sin internationella säkerhetspolitik på fredliga lösningar och på att
förebygga kriser. I motioner har särskild vikt lagts vid kvinnors säkerhet i
konflikter. Vidare har krav förts fram om att vapenexporten till
diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande
brott mot de mänskliga rättigheterna måste upphöra. Vänsterpartiet vill
inte verka för mer nedskärningar på förbandsverksamheten inom
Sveriges försvar. Därtill har krav förts fram om framför allt förebyggande
insatser som handlar om att effekterna av klimatförändringarna innebär
att vi behöver överföra resurser från vår förmåga att möta militära hot till
vår förmåga att möta de hot som extremt väder medför. Frågan om att
Sverige ska verka för en konvention för Arktis som förbjuder
exploatering av regionens olje- och gastillgångar under de kommande
100 åren har också lyfts.
EU-nämndens frågor
Vänsterpartiet är det mest aktiva partiet i EU-nämnden. Vi är det parti
som tydligast driver en antirasistisk EU-kritisk linje där vi försvarar den
svenska arbetsrätten. I dessa tider av turbulens i EU och eurozonen har
Vänsterpartiet varit en skarp röst mot euron, EMU, bankunionen samt

mot en centralstyrning av finanspolitiken. I frågor som rör miljö, klimat,
jordbruk och fiske har Vänsterpartiet drivit en klar och tydlig grön,
internationalistisk linje. Vi förenar antifederalism med feministisk politik
och samverkar där det är möjligt med S och MP.
Budgetarbetet
Riksdagsgruppens budgetarbete har beretts i en särskild budgetgrupp
med den ekonomisk-politiska talespersonen som sammankallande.
Budgetgruppen bereder och lägger förslag till motioner på den
ekonomiska vårpropositionen samt budgetpropositionen som
riksdagsgruppen sedan beslutar om. VU och PS har haft vägledande
diskussioner kring inriktning och centrala knäckfrågor inför och i
samband med varje budgetprocess.
Under kongressperioden har viktigt utvecklingsarbete genomförts på
flera områden relaterade till Vänsterpartiets budgetförslag och
ekonomiska politik. Bl.a. har Vänsterpartiets alternativ gällande de
ekonomisk-politiska ramverken utvecklats, vilket också varit fråga om
diskussion och beslut i partistyrelsen.
De budgetförslag som lagts under kongressperioden har presenterat
Vänsterpartiets alternativ inom den ekonomsiska politiken och inom
samtliga de politikområden som ryms inom statsbudgetens ram. Under
kongressperioden har huvudprioritering varit att renodlat lyfta fram
jobben och en ekonomisk politik för full sysselsättning. Därtill har större
utspel gjorts för att lyfta fram de konkreta satsningar och reformer som
varit planerade att profilera Vänsterpartiets budgetsatsningar. Det har
bl.a. handlat om ett ungdomspaket med jobbskapande åtgärder, förslag
för att stärka tryggheten på arbetsmarknaden, utbildningssatsningar och
fler bostäder för unga; om storsatsningar på hälso- och sjukvården och
äldreomsorgen gällande framför allt anställningar och om för att förbättra
ekonomin för ensamstående föräldrar; om bostadsbyggande, satsningar
på fler lärare i skolan, energieffektiviseringssatsningar för gröna jobb,
förslag om transaktionsskatt m.m.
En omfattande arbete har gjorts under kongressperioden i syfte att
Vänsterpartiets budgetmotioner ska bli ett material som är användbart för
att kommunicera Vänsterpartiets politik för företrädare på alla tänkbara
nivåer i partiet. Arbetet har varit en del av det viktiga formulerings- och
utvecklingsarbete som behövs när det gäller att kommunicera
Vänsterpartiets ekonomiska politik. En ambition har därför varit att göra
budgetmotionerna mer lättlästa och tillgängliga för både partimedlemmar
och allmänhet. Efterfrågan från partiföreningar och distrikt runt om i

landet på föreläsningar om Vänsterpartiets budgetalternativ har varit
stort.
Vänsterpartiets representanter i statliga utredningar och styrelser
Kommundemokratikommittén
Anna Hövenmark, Mattisudden
Påföljdsutredningen – referensgrupp
Yvonne Oscarsson, Ljusdal
Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
Ingrid Burman, Uppsala
Översyn av det statliga stödet till dagspressen
Wiwi-Anne Johansson, Lindome
Översyn av namnlagen
LiseLotte Olsson, Lögdeå
Översyn av nämndemannasystemet – referensgrupp
Lena Olsson, Malung
Översyn av valsystemet
Mia Sydow Mölleby, Hallsberg
Myndigheten för radio och tv – referensgrupp
Torbjörn Björlund, Norrköping
Översyn av budgetprocessen
Jacob Johnson, Uppsala
Informationshanteringsutredningen
Alice Åström, Vaggeryd
En ny organisation för polisen
Gunilla Roxby Cromvall, Hägersten
Friskoleutredningen
Rossana Dinamarca, Trollhättan
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen/Hållbara försäkringar vid
sjukdom och arbetslöshet
Wiwi-Anne Johansson, Lindome
Miljömålsberedningen

Emma Wallrup, Uppsala
Försvarsberedningen
Torbjörn Björlund, Norrköping
Luftförsvaret efter 2040
Torbjörn Björlund, Norrköping
Registerlagstiftningen – referensgrupp till utredningen om integritet,
effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning
Alice Åström, Vaggeryd
Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel
Lars Ohly, Stockholm
Utstationering på svensk arbetsmarknad
Berit Bengtsson, Uppsala
En kommunallag för framtiden – referensgrupp
Mats Einarsson, Tumba
Villkorskommittén - riksdagens utredning om riksdagsledamöternas
villkor efter avgång ()
Mats Einarsson, Tumba
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad
verksamhet – referensgrupp
Karin Rågsjö, Stockholm
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten – referensgrupp
Alice Åström, Vaggeryd
Exportkontrollrådet
Torbjörn Björlund, Norrköping
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB
Birgit Hansson, Stockholm
Gentekniknämnden
Marianne Berg, Malmö (ordinarie)
Jens Holm, Stockholm (ersättare)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Monica Ekström, Karlstad (ersättare)
Bertil Måbrink, Hallabro (ersättare)
Kriminalvårdsnämnden
Gunnel Sandlund, Piteå (ersättare)
Livsmedelsverkets insynsråd
Jacob Johnson, Uppsala
Medicinsk-etiska rådet
Elina Linna, Hägersten
Naturvårdsverkets insynsråd
Christina Höj Larsen, Härnösand
Patientskadenämnden
Susanne Rolfner Suvanto, Västerhaninge
Presstödsnämnden
Wiwi-Anne Johansson, Lindome (ordinarie)
Ilona Szatmari Waldau, Uppsala (ersättare)
Rättshjälpsnämnden
Mehrnoosh Dadgostar, Tumba
Socialstyrelsens rättsliga råd – abort- och steriliseringsärenden samt
IVF-ärenden
Birgitta Sevefjord, Stockholm
Smittskyddsinstitutets insynsråd
LiseLotte Olsson, Lögdeå
Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd
Anders Skans, Malmö
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Berit Jóhannesson, Göteborg

EU-parlamentet
Inledning
Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet bygger på vår socialistiska,
feministiska och anti-federalistiska politik.
Europeiska Unionen präglas sedan flera år av den djupa ekonomiska
krisen som skapat massarbetslöshet och snabbt växande fattigdom.
Internationella Röda korset beskriver situationen i södra Europa som den
värsta humanitära krisen sedan slutet av andra världskriget.
Det är resultatet av EU:s marknadsliberala politik där bankernas intressen
prioriteras framför människornas. Krisen har försvårats av den
ekonomiska och monetära unionens funktionssätt som inte ger
krisländerna några möjligheter att vända utvecklingen. EU:s
åtstramningspolitik innebär enorma nedskärningar, privatiseringar och
försämringar av arbetsrätten. Det högsta priset betalar folken i de värst
utsatta krisländerna, Grekland, Spanien, Italien, Portugal och Irland.
GUE/NGL
Kampen mot EU:s marknadsliberala grundinställning, och dess
åtstramningspolitik, för vi tillsammans i den parlamentariska gruppen
Förenade Europeiska Vänstern-Nordisk Grön Vänster (I EU förkortat
GUE/NGL) och i allians med andra progressiva krafter.
Den konfederala vänstergruppen samlar 34 ledamöter från vänsterpartier
från 17 länder i EU. Ordförande är Gabriella Zimmer från Die Linke i
Tyskland. För Vänsterpartiet är GUE/NGL den självklara hemvisten i
parlamentet. GUE/NGL står för vänsterns grundläggande värderingar och
gruppen har en konfederal karaktär, som garanterar vårt partis
självständighet. Inom gruppen arbetar vi inom NGL-enheten som idag
samlar närstående vänsterpartier från Danmark, Nederländerna och
Irland.
Uppdrag
Mikael Gustafsson representerar Vänsterpartiet i EU-parlamentet sedan
oktober 2011, då han ersatte Eva-Britt Svensson som avgick på grund av
hälsoskäl. Han är ordförande i parlamentets utskott för kvinnors
rättigheter och jämställdhet mellan könen. Mikael är också medlem av
utvecklingsutskottet där han är samordnare för GUE/NGL.

Att representera väljarna och partiet i EU
Det är oerhört viktigt att representera våra väljare och partiet i EUparlamentet på rätt sätt. Parlamentet kan, om man inte har motstrategier,
bli en isolerad bubbla långt borta från vanligt folks liv och villkor. Därför
arbetar vi konsekvent för nära och löpande kontakt med både
vänsterpartiets väljare och med partiets ledning, distrikt och
lokalorganisationer. Det sker genom att Mikael Gustafsson deltar på
många möten hos olika lokal- och distriktsorganisationer runt om i
landet, genom deltagande på partistyrelsemötena, på flera möten med VU
och riksdagsgruppen samt löpande kontakt med Vänsterpartiets ledamot i
EU-nämnden Lars Ohly.
Vi har också breda kontakter med olika fackliga och folkliga rörelser
inom många olika politiska områden. Vi bjuder också in besöksgrupper
och specifika delegationer att möta oss i EU-parlamentet, både från
partiet och från olika rörelser. På detta sätt garanterar vi att vårt
parlamentariska arbete inte isoleras från verkligheten. I stället kan vi
aktivt i EU-parlamentet representera de människor som röstat på
Vänsterpartiet för att driva en anti-federalistisk feministisk, socialistisk
och grön politik.
Sessionerna
Varje år genomförs 12 parlamentariska sessioner i Strasbourg, de övriga
veckorna sker utskotts- och annat parlamentariskt arbete i Bryssel. Efter
att Lissabonfördraget antogs har arbetsbördan ökat kraftigt i parlamentet.
Den federala utvecklingen av EU fortsätter och parlamentet är delaktiga i
lagstiftningen på flera nya områden. I en begränsad
verksamhetsberättelse finns tyvärr inte plats att beskriva allt det som
vänsterpartiet gör i parlamentet.
Vårt arbete präglas av vår kritiska inställning mot att EU prioriterar
kapitalets, och den inre marknadens, intressen framför miljö,
jämställdhet, arbetsrätt, folkhälsa och konsumentintressen. En annan stor
fråga som ständigt finns närvarande och som vi tillsammans med övriga i
vänstergruppen jobbar med är integritetsfrågor, internet och
massövervakningen.
Tyvärr har EU-parlamentet en tydlig högermajoritet som gör att
åtstramningspolitiken till stora delar får parlamentets stöd. EUparlamentet är också präglat av en starkt federalistisk majoritet som
strävar efter ökad integration och centralisering av makt till unionen.
Vänsterpartiet har i det parlamentariska arbetet fortsatt sitt konsekventa
arbete mot EU:s målsättning att bygga en ny superstat.

Jämställdhetsutskottet
Under perioden, med Mikael Gustafsson som ordförande, har vi lyckats
lyfta våra viktigaste feministiska frågor. Det allra mesta jämställdhetsarbetet är icke-lagstiftande och innehåller inga bindande åtgärder som
riktas till medlemsstaterna. Utskottet arbetar däremot fram betänkanden
som innehåller riktlinjer och rekommendationer, s.k. icke-lagstiftande
initiativ betänkanden. Detta gör vårt arbete pådrivande. Vi går helt enkelt
in och försöker använda utskottet som en ren plattform för vårt opinionsbildande arbete, och driva fram feministiska perspektiv på viktiga områden.
Mikael var under 2012 rapportör på ett icke-lagstiftande betänkande
under titeln "Kvinnors roll i den gröna ekonomin". Det antogs av en stor
majoritet i plenum i september 2012. Titeln är något missvisande, men
innehållet i betänkandet är ett stort steg framåt i debatten på EU nivå,
eftersom texten kopplar ihop miljöpolitik, feministisk politik och
ekonomisk politik. Rapporten definierar grön ekonomi som "en hållbar
ekonomi, vilket betyder social och ekologisk hållbarhet; social hållbarhet
omfattar en samhällsordning som genomsyras av jämställdhet samt social
rättvisa oavsett kön, etnisk tillhörighet, hudfärg, religion, sexuell
läggning, funktionsnedsättning eller politisk uppfattning", och drar upp
mängd värdefulla rekommendationer till EUs medlemsländer.
Här är ett urval av betänkanden från Jämställdhetsutskottet där vi är/har
varit pådrivande och särskilt aktiva: Direktiv om miniminormer för
brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer
(lagstiftning): Direktivet innehåller bl.a. krav på att alla medlemsstater
ska ge speciellt stöd till våldsutsatta kvinnor. Dessutom har följande
initiativbetänkanden antagits: Den ekonomiska krisens inverkan på
jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter, Våld mot kvinnor,
Sexuell och reproduktiv hälsa, Prostitution, sexuell exploatering och
konsekvenser för jämställdhet, Kvinnor med funktionhinder, Situationen
för papperslösa kvinnor i Europa, Kvinnor i politiskt beslutsfattande –
kvalitet och jämställdhet. Vi har också arbetat med ärenden som inte varit
vår prioritet, men som gått genom jämställdhetsutskottet, såsom förslaget
till direktiv för kvotering till bolagsstyrelser.
Vi har goda och löpande kontakter med en rad olika organisationer som
arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet t.ex. Sveriges
kvinnolobby, kvinnojourerna i Sverige, RFSU, UN Women, European
Women Lobby och flera solidaritets- och utvecklingsorganisationer.

Mikael är också medlem i något som kallas för "High level group on
gender equality", vars uppdrag är att se över strukturer och processer
internt i Europaparlamentet i syfte att öka jämställdheten.
Utskottet för utveckling
Utvecklingsutskottet har som uppgift att främja, tillämpa och övervaka
EU:s politik för utvecklingssamarbete genom t.ex. politisk dialog med
utvecklingsländerna. Det är ett av de mest progressiva utskotten i
parlamentet. Det granskar EU-kommissionen och andra som arbetar med
EU:s utvecklings- och humanitära bistånd. Utskottet utarbetar till viss
mån lagar som styr EU:s biståndsverksamhet samt budgeten.
Mikael Gustafsson är sedan oktober 2012 ordinarie ledamot i
utvecklingsutskottet samt samordnare för GUE/NGL. Här fokuserar vi
arbetet på mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och social rättvisa.
Under 2013 har utskottet arbetat med betänkandet om FN:s Millenium
mål efter 2015. Mikael fick igenom många av sina förslag i rapporten
bl.a ett särskilt mål om utrotande av alla former av våld mot kvinnor samt
ett starkt försvar av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Utskottet utsåg Mikael till föredragande till ett yttrande om mänskliga
rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området.
Mikael ingick i EU-parlamentets delegation till FN:s generalförsamlings
68:e möte i New York. Där diskuterades milleniemålens framtid efter
2015 och nästa globala utvecklingsagenda. Parallellt med detta deltog
Mikael på möten om mänskliga rättigheter och om våld mot kvinnor.
Vi arbetar aktivt för att bygga kontakter med internationella solidaritetsorganisationer, feminister och miljöintresserade, bl.a Diakonia, Concord,
Forum Syd, Action Aid, Water Aid, Amnesty, UNICEF, PLAN och
Jordens Vänner.
Inre marknadsutskottet
Mikael Gustafsson var medlem i inre marknadsutskottet innan han i
oktober 2012 bytte till utvecklingsutskottet. Inre marknadsutskottet
behandlar allt från detaljstyrande teknikdokument till tunga lagstiftande
filer. Två betänkanden där Mikael arbetade aktivt var direktivet om
tilldelning av koncessioner och yrkeskvalifikationsdirektivet, där vi
arbetade i kontakt med svenska fackliga organisationer.
Miljö- och klimatfrågor
En informell arbetsgrupp kallad ”Gender +E3” har grundats på Mikael
Gustafssons initiativ. Gender +E3 verkar för att ur ett holistiskt

perspektiv sammanföra utmaningarna kring ekonomi, ekologi och
jämställdhet med genusfrågor. EU-parlamentariker från olika politiska
grupper samverkar med flera svenska och internationella
frivilligorganisationer. Arbetsgruppen träffas regelbundet och skriver
debattartiklar, lyfter frågor i parlamentet m.m. Vi följer också noga
klimat- och miljöfrågorna utan att ha en plats i de aktuella utskotten för
dessa frågor. Tex arbetade Mikael aktivt med EU:s fiskepolitik.
Media och information
Vi har fokuserat på att med ett jämställdhetsperspektiv rikta kritik mot
EU och de katastrofala följderna av krispolitiken. En viktig målsättning
har också varit att göra Mikael, som relativt ny parlamentariker, känd för
media och svenska väljare. Det har lett till att flera medier nu kontaktar
Mikael när det handlar om jämställdhetsfrågor, men också om
eurokrisens effekter.
Under perioden har Mikael skrivit eller varit medförfattare i ett stort antal
debattartiklar i svensk, och internationell, press om eurokrisens påverkan
på tex kvinnors livssituation och om krisen som en demokrati- klimat och
jämställdhetskris, och många andra frågor. Vi har också satsat på sociala
medier. Bland annat en Facebooksida, en ny hemsida och Mikaels blogg.
Flera annonser, skrifter och reklamprylar har också producerats för att
sprida information och göra vår politik mer känd.
Övrigt
Konferenser. Under perioden har vi ordnat ett antal konferenser i
Europarlamentet, dels i egen regi men också genom GUE/NGL. Några
exempel är: “Kvinnor och pensionsrättigheter i Europa – ett livscykel
perspektiv” mars-12, ”Runda bords samtal om tillgång till
preventivmedel” mars-12, ”Våld mot papperslösa kvinnor” juni-12,
“Riskkapital i välfärdssektorn” september -12, Miljökonferens ”Time for
plan B; Positive effects on gender sensitive and environmental policies”
april-13, “Working Women – Precariousness and Unemployment, life
testimonies” juni-13, ”Domestic Workers´ Rights – Two years after the
adoption of the ILO Convention” november-13 och “Workshop on
Lesbian Rights” i december-13 samt seminarium om ”Prostitution”
december-13.
Besöksgrupper i EU-parlamentet. 2012; Sveriges kvinnolobby,
Vänsterns student förbund, Vänsterpartister från SKL och Stockholms
läns landsting, 2013; Kvarnby folkhögskola, Jordens vänner, Vänsterns
HBQT-nätverk, Nej till EU och Ung Vänster.

Möten med partiet. Mikael har besökt följande partiföreningar/distrikt i
landet, 2012; Malmö, Södertälje, Upplands Väsby, Karlstad, Jönköping,
Göteborg, Nynäshamn, Upplands Väsby, Sundsvall, Uppsala, Borås;
2013; Kalix, Jokkmokk, Kalmar, Karlskrona, Växjö, Emmaboda,
Storstockholm, Flen, Uppsala, Vita Bergen, Malmö, Eskilstuna, VÄlvsborg, V-Dalarna, V-Birka/Vasastan/Östermalm, Halmstad,
Linköping, Haninge.
Personal. På Brysselkontoret: Berit Dahlström och Amanda Åhall.
GUE/NGL-anställda: Malin Björk och Azadeh Jafari. På Stockholmskontoret: Stellan Hermansson. Praktikanter (med särskilt fokus på
miljöfrågor) i Bryssel, Tony Haddou från januari till juli 2013 samt
Deniz Tutuncu från september 2013 till våren 2014.

SKL-gruppen
Vänsterpartiets grupp i Sveriges kommuner och landsting har haft
regelbundna möten under kongressperioden. Gruppen har där berett de
ärenden som behandlas i SKL men också medverkat i diskussioner som
rör partiets budgetarbete och politikutveckling. Det finns idag ett väl
fungerande samarbete mellan SKL-gruppen och riksdagsgruppen där
representanter för den senare ofta deltar vid SKLs möten.
Under kongressperioden har arbetet med att få ut information om
gruppens arbete i partiorganisationen förbättrats. Detta har möjliggjorts
genom de så kallade VIPS-utskicken som har gett en mycket bra kanal
för att sprida kunskap och information om gruppens arbete ut i partiet.
SKL-gruppen har också stått värd för fyra gruppledarträffar för
landstings- och regiongruppledare där utvecklingen av partiets hälso- och
sjukvårdspolitik stått i fokus. Detta har varit ett viktigt och uppskattat
arbete i målgruppen då det har gett goda möjligheter till
erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.
Under kongressperioden har SKL-gruppen hållit i en utbildning för
kvinnliga politiker där två träffar genomförts. Syftet med utbildningen
har varit att fånga upp kvinnor som vill utvecklas i det politiska arbetet
för att kunna ta tyngre politiska uppdrag i framtiden. Utbildningen är
ännu ej helt genomförd utan en sista träff ordnas under våren 2014.
SKL-gruppen har bistått med ekonomiska resurser till Vänsterdagarna.
Gruppen har bestått av Emil Broberg, gruppledare och styrelseledamot,
Anna Hövenmark, ersättare i styrelsen, Birgitta Sevefjord, ersättare i
beredningen för e-samhället, Åsa Gyberg-Karlsson, ledamot i beredningen
för utbildningsfrågor, Karin Rågsjö, ledamot i beredningen för socialpolitik
och individomsorg, Vilmer Andersen, ersättare i beredningen för
samhällsbyggnad, Marianne Ericsson, ledamot i revisionsdelegationen,
Sören Bergqvist, ersättare i sjukvårdsdelegationen, Linda Snecker,
programberedningen för ökat bostadsbyggande, Linda Fleetwood,
programberedningen Hur olika får det bli, Maria Grip som i oktober
ersatts av Joel Hamberg, ersättare i beredningen för primärvård och
äldreomsorg.
Avslutningsvis kan man säga att arbeta i opposition i SKL innebär inte
mycket makt och inflytande. Dock får vi mycket information och
kunskap som partiet har nytta av. Ett maktskifte i SKL där vi kan utgöra
grunden för ett styre medför dock stora möjligheter att påverka
utvecklingen inom den offentliga välfärden.

Partikansliet
Den 1 januari 2012 sjösattes en omfattande förändring av partiets
centrala organisation. Syftet med den nya organisationen var enligt de
styrdokument som antogs av partistyrelsen att partiets centrala
organisation skulle samlas i en gemensam organisation under
partistyrelsen ledning, med en ekonomi, en gemensam ledning, ett
gemensamt partikansli, en juridisk person och gemensamma
styrdokument. Därmed skulle partistyrelsens prioriteringar på ett bättre
sätt genomsyra arbetet i hela organisationen. Den nya organisationen
skulle bland annat ge bättre möjligheter att utveckla studiearbetet, arbetet
med politikutveckling och inte minst viktigt, förmåga att bättre samordna
och stödja distriktens organisatoriska arbete.
Den nya organisationen utarbetades enlig en väl beprövad
organisationsmodell, en så kallad stab-linjeorganisation indelad på fyra
verksamhetsinriktade enheter samt en stab. De anställda på de gamla
parti- och riksdagskanslierna placerades om och enhetschefer
rekryterades.
Våren 2013 anlitades en konsult för att genomföra en utvärdering som
skulle belysa upplevelsen av hur målsättningarna för omorganisationen
hade uppfyllts. PS- och riksdagsledamöter, distriktsordföranden,
distriktsombudsmän, personal samt fackliga företrädare svarade på en
enkät och några djupintervjuer genomfördes. Sammanfattningsvis visade
utvärderingen en god måluppfyllelse uppnåtts särskilt på områdena
organisation, studier och politikutveckling. Den nya organisationen får
nu betecknas som stabil, men arbetet med att utveckla partiets centrala
funktioner är ständigt pågående.
Bemanning per den 30 november 2013
Staben
Kanslichef: Irja Lindroth
Ekonomiansvarig: Bo Leinerdal
Partikassör: Birthe Karlsson
Politisk sekreterare VU/PS: Margaretha Rooth
Administrativa sekreterare: Mia Eriksson, Thomas Sjöstrand
Enheten för ledamotsstöd
Chef: Sofia Johansson

Politiska sekreterare: Johan Dellensjö (föräldraledig), Johannes Kindstedt
(vikarie för Johan Dellensjö), Peter Ekelund, Jan Gustafsson, Inger
Lundgren (tjänstledig), Matilda Johansson (vikarie för Inger Lundgren),
Hanna Löfqvist, Kalle Lindberg (vikarie för Hanna Löfqvist på deltid),
Marie Näslund, Anders Thoré.
Administrativ sekreterare: Dina Fraggidou (föräldraledig), Kicki Boström
Carlbäck (vikarie för Dina Fraggidou).
Enheten för organisation
Chef: Uje Brandelius
Politiska sekreterare:: Anki Ahlsten, Gunnar Friberger, Martin Hedlund,
Lina Hultman, Mikael von Knorring, Lisa Rasmussen.
Administrativa sekreterare: Kicki Boström Carlbäck (tjänstledig för vik
på ledamotsstöd), Helen Eklund (vikarie för Boström Carlbäck), Pontus
Willebrand (studieledig, tjänsten vakantsatt).
Enheten för Politikutveckling och studier
Chef: John Hörnqvist
Politiska sekreterare:: Tommy Jansson, Yasmine Carlsson, Johannes
Kindstedt (tjänstledig för vik på ledamotsstöd, vakantsatt), Gustav
Olofsson, Anna Persson, Anastasia Swärd.
Administrativ sekreterare: Maya Ek
Enheten för kommunikation och utåtriktat arbete
Chef: Ted Bergdal
Politiska sekreterare:: Åsa Mattsson (pressansvarig), Tommy
Gabrielsson, Losita Garcia (Magasinet), Linda Bengtsson.
Kaj Johansson (IT Flen), Emil Lindahl Persson, Örjan Rodhe pol.
sekreterare partiledare, José Gutierrez pressekreterare partiledare, två
tjänster vakanta av besparingsskäl.
Administrativa sekreterare: Anders Falk (IT Flen), Jill-Marie Linder
Under kongressperioden har ett antal tjänster vakantsatts, då
partistyrelsen beslutat att vid tjänstledigheter eller avgångar ska vikarieeller återbesättning prövas i varje enskilt fall utifrån ett stramt
budgetperspektiv.

Övriga som varit i tjänst under kongressperioden
Anna Westwood
Berit Bengtsson
Britta Kellgren (avgått med pension)
Börja Graf (avliden)
Hans Welander (avgått med pension)
Ida Gabrielsson
Kristoffer Housset
Maria Almström
Nooshi Dadgostar
Olivia Malmqvist
Per Sikking
Stig Tegle
Juridisk konsult
Sten de Geer

Enheten för politikutveckling och studier
Enheten för politikutveckling och studier har under mandatperioden
arbetat utifrån prioriteringarna i partistyrelsens verksamhetsplan för
2012-2014, från beslut tagna av partistyrelse, verkställande utskott och
ledningsgrupp under 2012, samt från den förteckning av ”huvudsakliga
arbetsuppgifter” som ålades enheten när den nya organisationen
skapades.
Arbete med partistyrelsens prioriterade politiska projekt
Kommersialiseringen/vinst i välfärden (inklusive
äldreomsorgskampanjen)
I enlighet med partistyrelsens prioriteringar så har arbetet med ta fram
strategier, argumentation och politiska förslag för att avkommersialisera
välfärden varit och är fortfarande den största arbetsuppgiften på
politikutvecklingsenheten under perioden. 2012-2014 har följande större
arbeten gjorts inom ramen för detta arbete.
Ett konkret förslag och en riksdagsmotion om hur kärnverksamheterna
inom vård, skola och omsorg kunde befrias från kommersiella intressen
togs fram under 2012.
Ett förslag för att återreglera apotekets- och läkemedelsmarknaden togs
fram under våren 2013.
Förslag för reglering av HVB-hem har tagits fram.
Ett antal delrapporter och underlag med opinionsanalys, strategiska
överväganden, kampanjunderlag till äldreomsorgskampanjen,
kommunala handlingsmanualer mm har tagits fram till partiledning och
interninformation.
Löpande bevakat och analyserat den politiska utvecklingen på området
och löpande/vid behov komma med kortare analyser och underlag för
utåtriktat agerande samt uppdatera argumentationsunderlag kring
frågorna.
Löpande i mån av tid hålla kontakt hållas med KOLA-politiker i landet
som arbetar med de här frågorna. Både gör att ge stöd vid behov och för
att få in aktuella kunskaper.
Arrangerat utåtriktade seminarier kring frågan samt pratat om den i olika
internationella sammanhang som GUE/NGL, Nordiska rådet mm.

Vinst i välfärd-gruppen
Denna grupp har löpande diskuterat aktuella frågor kring Vinst i
välfärden, berett utspel och diskuterade strategiska frågor. Personal från
politikutveckling har liksom personal från kommunikationsenheten har
deltagit på dessa möten och fört dialog och delvis fått politisk vägledning
av denna grupp.
Arbetslivskampanjen
Politikutvecklings personal har deltagit på delar av arbetslivskampanjens
möten och tagit fram eller hjälpt till att fram underlag om annat osäkra
anställningar och vita jobb.
Projektgrupp för det kommunala vänsterpartiet samt ”bilden av
partiet, samhället och motståndarna”
I projektet ”det kommunala Vänsterpartiet” har tjänstemän från
politikutveckling och studier och kommunikation på partistyrelsens
uppdrag systematiskt samlat ihop lokala exempel på framgångar för
Vänsterpartiet, spridit sådan information i partiet och utåt, samt valt ut
sådana exempel som kan kopplas till centrala politiska prioriteringar samt
andra frågor av stor kommunal betydelse. Utifrån dessa valda frågor har
fakta, beräkningar, argument, mallar tagits fram och gjorts tillgängliga
för lokala politiker samt presenterats i VIPS och på hemsidan. Detta
också som ett led i arbetet förändringen av ”bilden av vänsterpartiet”:
”som ett parti som inte bara har sympatiska förslag utan kan genomföra
dem… genom att visa våra resultat i kommuner, landsting och riksdag,
och genom att inte bara tala om vad vi vill, utan vad vi gör. Vi ska
fortsätta arbeta med att lyfta upp kommun- och landstingspolitiken på
central nivå.” Från hösten 2012 har kommunikationsenheten samlat in
och börjat publicera lokala exempel på bra lokalt arbete på
”medlemsrummet” på partiets hemsida. Politikutveckling har
sammanställt goda exempel från några av partiets starkare kommuner och
landsting som använts i Vänsterskolans kursmaterial, som skickats ut i
interninformation, som underlag för partiföreträdare och som tryckts ut
och spridits på Vänsterdagarna i Malmö september 2013.
Ytterligare delar at arbetet med att förändra ”bilden av partiet”, eller
snarare såväl bilden av vänsterpartiet som vänsterpartiets berättelse om
samhället och partiets politiska motståndare har varit framtagande av
omfattande underlag med historiska exempel på vänsterpartiets roll i
skapandet av välfärdsstaten och andra progressiva reformer. Resultatet

har använts i olika argumentationsunderlag exempelvis till
partiledningen, första maj-tal och Vänster- och Valskolan.
Feministisk offensiv
Feministisk offensiv-gruppen har arbetat sedan april 2013 med stöd av
personal från politiktuveckling och studier och kommunikation. Ett
relativt omfattande politiskt underlag har tagits fram i dialog med VU.
Gruppen har anordnat två seminarier: på feministiskt forum 2013 och på
Vänsterdagarna i Malmö 2013. Kampanjen lanseras på en presskonferens
14 november 2013 och fortsätter in i nästa kongressperiod.
Ekologisk-ekonomiska arbetsgruppen
Efter beslut på kongressen 2012 utsåg partistyrelsen en arbetsgrupp som
fick till uppgift att ta fram ekologiskt-ekonomiskt program som på ett
trovärdigt sätt visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås
inom ramen för ekologiskt hållbara gränser det gröna i Vänsterpartiets
politik ska kunna förenas och hänga ihop. Arbetet ska i slutändan
utmynna i ett politiskt program. Två delrapporter har förelagts
partistyrelsen. Den första var en lägesbeskrivning om klimatet och
ekologin. Den gick ut på remiss i partiet med frågeställningar om hur vi
kan förena det röda och gröna. Den andra rapporten behandlade bland
annat det kapitalistiska systemet och klimatkrisen samt introducerade
området ekologisk ekonomi. En slutrapport kommer att tas fram efter
valet 2014 och efter det kommer själva programarbetet igång.
Arbetsgruppen har också arrangerat och deltagit i seminarier på bland
annat Socialistiskt forum och Vänsterdagarna. VU har två gånger ändrat
tidsplanen för arbetet och gett arbetsgruppen i uppdrag att föreslå olika
frågor som Vänsterpartiet kan lyfta inför valet 2014.
Programkommissionen och arbetet med socialistiska strategier
Arbetet med att ta fram en socialistisk strategi för 2000-talet utförs i
enlighet med kongressbeslut 2012 av programkommissionen men med
deltagande av tre inadjungerade ledamöter från partistyrelsen samt med
begränsat kanslistöd. Detta strategiarbetet är samordnat med ekokeoarbetet. Under kongressperioden har bakgrundsanalyser tagits fram för att
förbereda färdigställande av strategidiskussionen och formulerandet
under nästa kongressperiod. Texterna har publicerats i ett nummer av
Socialistisk Debatt i november 2013 och arbetet har också diskuterats på
seminarier på Socialistiskt forum 2012 och 2013, på Vänsterdagarna och
Marx2013-konferensen samt på en nationell partikonferens i november
2013.

Arbetstidsgruppen
Partistyrelsens arbetsgrupp arbetstidsgrupp har haft i uppdrag att ”ta fram
ett strategidokument för att omsätta visionen om sex timmars arbetsdag i
konkreta politiska förslag” konkretiserat i ett ”förslag på hur en generell
förkortning av normalarbetstiden kan genomföras”. Ett flertal fakta- och
debattunderlag har tagits fram under kongressperioden. Arbetsgruppen
har efter justerad tidsplan och vägledande diskussioner i VU samt PS
lämnat slutrapport till partistyrelsen i december 2013. Arbetsgruppen har
också anordnat tre seminarier: på Socialistiskt forum 2012, på
Feministiskt forum 2013 och på Vänsterdagarna i Malmö 2013.
Landsbygdsgruppen och landsbygdspolitiska konferensen
Partistyrelsen arbetsgrupp för att ta fram ett landsbygdspolitiskt
punktprogram samt arrangera en rikskonferens på samma tema
genomförde detta uppdrag fram till mars 2013. Vid ett tillfälle besökte
två personer i gruppen Norge för att få veta mer om deras
landsbygdspolitik och om deras studiemedelssystem.
Vissa av kraven i plattformen plockades sedan upp i partiets vårbudget.
En hel del uppmärksamhet följde i media med anledning av plattformens
tillkomst.
Järnvägspolitiska programmet
I enlighet med kongressbeslut från 2012 skulle ett strategi- och
visionsprogram för tågtrafiken i Sverige tas fram med bland annat planer
för utveckling av verksamheten och för implementering av
höghastighetståg. Direktiv för arbetsgrupp togs, en arbetsgrupp valdes
och arbetet påbörjades senhösten 2013.
Industripolitiska gruppen
Den industripolitiska arbetsgrupp som Vänsterpartiets verkställande
utskott tillsatte våren 2011 för att ta fram ”en industripolitik som är
långsiktigt hållbar såväl ekonomisk, socialt och ekologiskt” slutförde sitt
uppdrag under 2012. Gruppens slutdokument diskuterades av VU och
sedan dess har ett antal punktkrav, som mineralavgift, lyfts i utåtriktat
arbete och andra lagts in i riksdagsmotioner.
Tandvårdsutredning för ny tandvårdsmodell
VU uppdrog efter förfrågan från riksdagsgruppen under 2012 enheten för
politikutveckling att utreda vilken modell av tandvårdsreform
Vänsterpartiet ska arbeta för i framtiden. Reformen skulle korrespondera

med den budget Vänsterpartiet lade fram i riksdagen hösten 2013 – sista
budgeten innan nästa riksdagsval. Personal på enheten utarbetade i
samråd med VU, politiskt ansvariga och en referensgrupp av
tandvårdspolitiker ett förslag med tydliga delmål.
Demokratisera offentlig sektor
I enlighet med kongressbeslut från 2012 har ett arbete för att ta fram
förslag till hur delaktigheten för såväl brukare som personal kan
utvecklas i den offentliga sektorn påbörjats av politikutvecklingsenheten
senhösten 2013.
Pensionssystemet
I januari 2013 tog VU initiativ till ett arbete för att ta fram centrala krav
för att förändra dagens pensionssystem. Uppdraget har inte varit att ta
fram ett helt nytt pensionssystem utan att ändra dagens system till ett som
blir mer förutsägbart, solidariskt och stabilt.
Uppdatera skolpolitiska programmet samt snabbutred förstatligande
av skolan
Kongressen 2012 tog ställning för att en uppdatering av det skolpolitiska
programmet och för ett visst skifte i skolpolitikens inriktning vilket också
skulle kommuniceras utåt. Ett förslag till uppdatering av det skolpolitiska
programmet gjordes av en grupp förtroendevalda med stöd av kansliet
och togs av VU under 2013. Efter diskussion i PS kommunicerades
denna linje också offentligt. Samma kongress tog också beslut om att
Vänsterpartiet skulle ställa sig bakom ett förstatligande av skolan och ett
mindre arbete med att utreda grunderna i hur detta skulle kunna gå till
påbörjades på politikutvecklingsenheten hösten 2013.
Kongressförberedelser
Ca 140 motioner på partistyrelsens förslag till EU-uttalande samt
riksdagsvalsuttalande behandlades av enheten för politikutveckling och
antogs på PS-mötet i november.
Allmänna motionstiden (AMT)
Under allmänna motionstiden lånades personal ut i några veckor till
ledamotsstöd från politikutveckling. Visst stöd har getts till
motionsskrivande från politikutveckling.

Vänsterskolan och övrigt studiearbete
Flera enheter lanserade tillsammans studiesatsningen ”Vänsterskolan”
från hösten 2012. Den har bestått av tiotal kortare kurser/föredrag inom
prioriterade områden kring politik, organisation och kommunikation som
man kan beställa till sin partiförening. Kurserna togs fram och började
användas under 2012. Under hösten 2013 har en övergång till
”valskolan” påbörjats, där reviderade kurser särskilt inriktade på valet tas
fram. Visst annat studiematerial utanför Vänsterskolan erbjuds också,
som feministiska studiematerialet, underlag för diskussioner från ekoeko
och programkommissionen. Visst samarbete med Kvarnby folkhögskola
har förekommit kring kurser för nya medlemmar och i planeringen inför
Valskolan. Dialog har också först med ABF om samverkan med dem
Stöd till SKL
Vänsterpartiets SKL-grupp har servats med kanslistöd i form av
sekreterare och administrativt stöd och ibland med begränsat stöd för
framtagande av underlag eller dylikt, normalt inom ramen för
kommunala Vänsterpartiet. En mindre konferens kring trafikfrågor
arrangerades av SKL under 2012 med stöd från kansliet. Gruppmöten
och montrar har i vissa fall arrangerats av partiet på skolriksdagen,
äldreriksdagen och politikerdagarna.
Idépolitiskt arbete, seminarier och konferenser
Politikutvecklingsenheten har ett stående uppdrag att arbeta för att främja
”debatt om partiets roll och strategiska och långsiktiga mål”, ”idédebatt i
och i närheten av partiet” och ”utvecklande(t av) kontakter och samarbete
med tankesmedjor (såsom CMS) odyl”. Inget av uppdragen har varit högt
prioriterade men då detta ansvar för första gången finns samlat så har
ändå mer arbete gjorts än kongressperioder. En viktig del har varit ökad
samordning och arrangerande av seminarier och konferenser utifrån
partiets politiskt prioriterade områden på olika vänsterforum. Interna
konferenser har ordnats i samband med antagandet av
landsbygdskonferensen och socialistiska strategin. Ett flertal seminarier
har ordnats på Socialistiskt och feministiskt forum och på Marx 2013konferensen i Stockholm samt på Vänsterdagarna. Teman har varit
arbetstidsfrågan, vinster i välfärden, ekologisk ekonomi, socialistiska
strategier, rätt till heltid, feministisk offensiv samt bilden av
Vänsterpartiet, vilket gjort att Vänsterpartiets ideologiska och politiska
debatt synliggjordes i vänstermiljön mycket tydligare och dominerande
än innan. Dessa seminarier har också ofta spelats in och spridits via
interninformation och hemsida.

En diskussion har inletts med Centrum för marxistiska samhällsstudier
(CMS) om olika former av samverkan och visst ekonomiskt stöd har
fortsatt utgått till CMS vilket bland annat bidragit till arrangerandet den
största marxistiska konferensen i Sverige på decennier. CMS’ tidskrift
Socialistisk Debatt har också gett ut programkommissionens texter om
Socialistiska strategier som köpts in och delats ut på kongressen 2014.
Studiebesök, träffar och/eller viss samverkan har också genomförts med
flera andra tankesmedjor som Manifest Analyse, Katalys och Arena och
politikutveckling bevakar ytterligare vänstertankesmedjor.

Enheten för ledamotsstöd
I enheten för ledamotsstöd arbetar en administrativ sekreterare, sju
politiska sekreterare och en enhetschef med att ge politiskt och
administrativt stöd till riksdagsgruppen och dess ledamöter. De politiska
sekreterarna är sakkunniga med bevakningsansvar för de politiska
sakområden som hanteras i riksdagen och i det dagspolitiska fältet.
Enheten har under kongressperioden bl.a. arbetat med att ta fram
underlag till ställningstaganden i riksdagen, underlag till motioner,
interpellationer och skriftliga frågor. Omfattande arbete har gjorts för att
också med att ta fram underlag till debatter, artiklar och annan utåtriktad
kommunikation angående politiska sakfrågor. Enheten har också arbetat
med att ta fram fakta- och argumentationsunderlag till så väl
riksdagsledamöter som andra företrädare för Vänsterpartiet och med att
vara stöd i riksdagsledamöternas direkta utskottsarbete.
Enheten har också arbetat med att förbereda riksdagsgruppens
gemensamma seminarier och möten samt beredning för riksdagsgruppens
interna möten och aktiviteter.
Den verksamhet som bedrivits i enheten för ledamotsstöd under
kongressperioden finns beskriven i riksdagsgruppens
verksamhetsberättelse.

Enheten för organisation
Organisationsenheten har under kongressperioden arbetat med följande:
Distriktsfaddrar
Fem distriktsfaddrar från organisationsenheten har utsetts med olika
geografiska ansvarsområden. Distriktsfaddrarnas uppgift är att vara
kommunikationskanal mellan distrikten och centrala partiet. Faddrarna
har ett flertal gånger under kongressperioden besökt alla Vänsterpartiets
distrikt.
Konferenser
Organisationsenheten har arrangerat ett flertal konferenser för partiaktiva
och anställda. Varje höst och vår har arrangerats en Distriktsträff i
Stockholm för distriktsordföranden, distriktsfunktionärer och politiska
sekreterare i landsting och kommuner. Ett åttiotal personer har deltagit
vid varje tillfälle och partiledningen och partikansliet har givits tillfälle
att kommunicera med våra regionala företrädare. Organisationsenheten
har även hjälpt till att arrangera fackliga konferenser i distrikten.
Vänsterdagarna
Organisationsenheten har under kongressperioden arbetat med att
förbättra och utöka det som tidigare hette KoLa-dagarna (Kommun- och
Landstingsdagarna) men som numera heter Vänsterdagarna.
Vänsterdagarna genomfördes i Malmö hösten 2013 med ett fyrtiotal
seminarier och ca 800 deltagare från hela landet
Kongressen 2014
Huvudansvaret för kongressen 2014 ligger på organisationsenheten och
arbetet har pågått under hela 2013.
Vänsterskolan
Organisationsenheten har varit med och tagit fram kursverksamheten
Vänsterskolan och har sedan arbetat med att administrera den. I praktiken
har det handlat om att hålla kontakt med kursledare och distrikt och se till
att kursledare kommer till de partiföreningar och distrikt som beställer
kurserna. Ett drygt hundratal kurser har hållits under kongressperioden.
Styrelseutbildningar
Organisationsenheten har tagit fram särskilda styrelseutbildningar. Så
gott som alla distriktsstyrelser har genomgått en

distriktsstyrelseutbildning. Organisationsenheten har också tagit fram en
partiföreningsstyrelseutbildning som erbjuds partiföreningsstyrelserna
från och med hösten 2013.
Resursbanken
Under fliken ”Resursbanken” på Vänsterpartiets hemsida har
organisationsenheten påbörjat ett arbete med att samla dokument,
kursmallar etc som ett stöd för partiföreningar och distrikt i deras
organisatoriska arbete.
Policydokument och riktlinjer
Kongressen 2012 beslutade att partiet skulle ta fram ett antal
policydokument för partiets verksamhet. Organisationsenheten har
arbetat fram ett policydokument avseende tillgänglighet för personer med
funktionshinder.
Även riktlinjer för barnomsorg vid partievenemang har tagits fram av
organisationsenheten. Kongressbeslutet att partiet ska erbjuda
barnomsorg vid partiarrangemang har också genomförts, första gången
på Vänsterdagarna hösten 2013.
En checklista för ett feministiskt perspektiv vid framtagandet av ny
politik har också arbetats fram.
Medlemsregistret
Organisationsenheten ansvarar för det centrala medlemsregistret. Under
kongressperioden har ett omfattande utvecklingsarbete av
medlemsregistret utförts med stora positiva konsekvenser för bland annat
Vänsterpartiets internkommunikation och partiföreningarnas
medlemshantering.
Partiöversynen
Under kongressperioden har organisationsenheten varje vår publicerat ett
dokument kallat ”Partiöversynen” med statistik över
medlemsutvecklingen, distriktens ekonomi, könsbalansen i partiet etc.
Kampanjer
Vänsterpartiets olika kampanjer har ofta haft draghjälp av våra
riksdagsledamöter som åkt ut i landet för att delta i aktiviteter i linje med
kampanjen. Organisationsenheten har organiserat dessa besök och
samordnat distrikten och riksdagsledamöterna.

Internationell sekreterare
På organisationsenheten arbetar Vänsterpartiets internationella
sekreterare. Sekreterarens uppgifter är bland annat att ge
tjänstemannastöd åt partistyrelsens internationella arbete och
kontaktbehov med utlandet.
Kvinnonätverket
Organisationsenheten har under kongressperioden gett tjänstemannastöd
åt Vänsterpartiets Kvinnonätverk.

Enheten för kommunikation och utåtriktat arbete
Enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är:















Framtagande av kommunikationsplaner och
kommunikationsstrategier
Presstöd
Nyhets- och mediebevakning
Medieträning av förtroendevalda
Att ta fram material för utåtriktat arbete
Utgivande av medlemstidning
Ansvar för partiets webbsidor och arbete i sociala medier
Ansvar för webbshopen och materialhantering
Kommunikation med distrikt och partiföreningar
(internkommunikation)
Ansvar för underlag till och genomförande av centrala kampanjer
Analys och arbete med mål- och fokusgrupper
Talskrivning till centrala företrädare
Politiska underlag till partiledaren
Administrativt stöd till partiledaren

Samtliga dessa arbetsuppgifter har utförts kontinuerligt under
verksamhetsperioden.
Kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner
Övergripande kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner har
tagits fram och rapporterats till PS. Dokumenten har beskrivit strategiska
vägval, profil, tonalitet, budskap, målgrupper och kanaler samt aktiviteter
under verksamhetsperioden. Kommunikationsstrategierna och
kommunikationsplanerna har utgått från verksamhetsplanerna och
fungerat som styrdokument för enheten.
Presstöd
Presstöd har getts till riksdagsgruppen, VU och i särskilda fall lokala
företrädare. I arbetet ingår strategiarbete, medieplanering,
mediekontakter och framtagande av olika material som
pressmeddelanden och debattartiklar. Inför medieframträdande förbereds
talespersonerna genom mediecoachning.
Under verksamhetsperioden har inriktningen varit att avgränsa och
profilera pressarbetet så att det blir större fokus på profilfrågan,

prioriterade frågor och stora aktuella frågor. Mediestrategier och
medieplaner har tagits fram och varit vägledande för arbetet.
I presstödet ingår också pressjour dygnet runt alla dagar i veckan.
Partiordföranden har en egen pressekreterare. Under 2013 anställdes en
pressansvarig, som har ansvar för allt pressarbete utom den del som rör
partiordföranden.
Medieträning
Partiledaren, talespersoner i profilfrågorna och våra mest synliga centrala
företrädare har fått fortlöpande medie- och budskapsträning. Partiledaren
har varit mest prioriterad i detta arbete. Medieträning av lokala
företrädare och talespersoner har skett i samband med centrala träffar, till
exempel Vänsterdagarna.
Politiska underlag till partiledaren
Partiledarens politiska sekreterare är den som samordnar och bearbetar de
politiska underlagen till partiledaren. Detta arbete har sker i nära kontakt
och i samråd med enheten för fast ledamotsstöd. De politiska underlag
som har tagits fram specifikt för partiledaren har i huvudsak använts i det
utåtriktade arbetet.
Stöd till lokala organisationer
Vid alla stora medieutspel har det producerats lokalt mallat pressmaterial.
Beroende på frågans karaktär har materialet distribuerats till
kommungruppledare, landstingsgruppledare och/eller distriktsordförande.
Vänsterpartiets profilfråga ”vinst i välfärden”, arbetslivskampanjen och
den feministiska offensiven har prioriterats i detta arbete. De centrala
budgetutspelen har följts upp med lokalt pressmaterial.
Vänsterpartiets aktivistnätverk
I samband med 8 mars, 1 maj, budgetpresentationer och Vänsterpartiets
dag i Almedalen har mallar för elektroniska och vanliga flygblad tagits
fram och distribuerats via Organisationsenheten.
Vem ska hjälpa mormor?
Vänsterpartiets äldreomsorgskampanj fortsatte under våren 2012, med
befintligt material och med ännu tydligare fokus på frågan om vinster i
välfärden. Skälet var att frågan aktualiserades under hösten 2011 med
Caremaskandalen och att det fanns ett stort sug i distrikt och
partiföreningar. Flera utspel gjordes under våren 2012, bland annat om

personliga kopplingar mellan regeringen och riskkapitalbolag i
äldreomsorgen samt budgetsatsningen på vård och äldreomsorg.
Arbetslivskampanjen
Vänsterpartiets arbetslivskampanj startade under hösten 2012.
Kampanjen delades in i två faser – en etableringsfas och en
masskommunikationsfas. Den första fasen, Prata om jobbet var mer av
lyssnande karaktär bars av fackligt anslutna partimedlemmar och centrala
företrädare i partiledning och riksdagsgrupp. Den dominerande kanalen
var webben. På kampanjsajten www.prataomjobbet.se gav vi möjlighet
till besökarna att själva beskriva sina problem. Flera hundra historier kom
in. Historierna samlades i ett häfte som Jonas Sjöstedt skickade till de
borgerliga partiledarna i julklapp 2012. Under hösten utarbetades ett
förslag till ”Vita jobb” i kommuner och landsting som bygger på en
modell från Malmö. Debattartiklar distribuerades lokalt.
Riksdagsledamöternas turnévecka hösten 2012 bestod av
arbetsplatsbesök med syftet att lyssna in de problem som finns i
arbetslivet. Ett flertal centrala utspel om att förbättra villkoren i
arbetslivet gjordes under hösten 2012 och våren 2013. Affischer, visitkort
och pins med syfte att locka in besökare på kampanjsajten togs fram och
distribuerades via webbshopen.
Hösten 2013 gick kampanjen in i den mer utåtriktade fasen under paollen
”Alla är värda ett bra jobb”. Utifrån problemen som beskrivits på
kampanjsidan presenterades förslag under fyra olika teman





Stärk rätten till fasta anställningar
Stärk rätten till heltid
Minska stressen i arbetslivet
Stoppa svartjobb och låglönekonkurrens

Flygblad för varje tema togs fram, liksom visitkort och ett antal
webbfilmer för spridning i sociala medier. Kampanjsajten
prataomjobbet.se kompletterades med en kampansida på Vänsterpartioets
ordinarie hemsida, med kampanjmaterial av olika slag, bland annat
flygblad, material om Vita jobb och en ”wall of shame” om regeringens
försämringar i arbetslivet.
Förvalskampanjen
Precis som arbetslivskampanjen bestod förvalskampanjen av två faser.
Under vintern 2012 och våren 2013 genomfördes ”Samtalet med
medborgarna”, som gick ut på att fråga människor på gator och torg vilka

frågor de tycker är viktigast inför valet 2014 och vilka frågor
Vänsterpartiet ska driva lokalt och centralt. En manual och ett
frågeformulär togs fram och distribuerades både elektroniskt och fysiskt
till partiföreningarna. Efter samtalet med medborgarna hölls en
diskussion i partiföreningarna om valfrågor och regeringsfrågan. Därefter
rapporterade partiföreningarna in vad de kommit fram till i sina
diskussioner.
Resultaten visade att en överväldigande majoritet tror att det vore bra för
Sverige om Vänsterpartiet satt i en regering. Partiföreningarna menar
också att de viktigaste frågorna i valrörelsen kommer att bli
arbetslösheten och vinster i välfärden.
Feministisk offensiv
Hösten 2013 startade kampanjen ”Den nya feministiska vågen”. Det
övergripande syftet med kampanjen är att påvisa kopplingarna mellan
feminism och vänsterpolitik, utmaningen att förklara varför en trovärdig
feminism anlägger moteld mot det nyliberala samhällsexperimentet.
Kampanjen ska etablera Vänsterpartiet som det främsta feministiska
riksdagspartiet och locka feminister, såväl organiserade som kvinnor och
män som är intresserade av det feministiska perspektivet, att rösta på
Vänsterpartiet. Kampanjstarten skedde den 14 november. En särskild
kampanjssajt, nyavagen.nu, har startat. Tre filmer har producerats och
spridits i sociala medier. Ett antal flashmobs med vågen har genomförts
runt om i landet. Kampanjen har ett eget ledmotiv med en sång och en
musikvideo som finns på kampanjsajten.
Internkommunikation
Vänsterpartiet har under verksamhetsperioden gjort om hela sin
internkommunikation för att bättre understödja interndemokrati,
mobilisera människor till politisk handling och utbilda medlemmarna
politiskt och organisatoriskt. Andra viktiga mål är att möjliggöra en mer
levande interndebatt och skapa engagemang.
Hemsidan har utformats så att den är navet i all kommunikation, även
internkommunikationen. Målet har varit att göra den mer
målgruppsanpassad än den gamla. Ett särskilt medlemsrum har skapats
där det kontinuerligt publiceras material som är till nytta och glädje för
medlemmar och förtroendevalda. Medlemsrummet fungerar som ett
öppet intranät. All vår övriga internkommunikation utgår ifrån och
hänvisar till hemsidan. Det är den enda av våra
interkommunikationskanaler som går att uppdatera sekundsnabbt och det

är på hemsidan som all viktig information först hamnar. De viktigaste
delarna på hemsidan som rör internkommunikationen är:
1.

Interna nyheter och händelser

2.

Positiva exempel

3.

Resursbank med rapporter, motioner och annat som medlemmar kan
ha nytta av

4.

Debattsida. Ett forum för intern debatt

5.

Kalendarium

6.

Kontaktuppgifter till föreningar, distrikt, personer och nätverk

Nyhetsbrev per e-post
Två nya nyhetsbrev har skapats under verksamhetsperioden




Vänsternytt ges ut en gång per månad och innehålla information som
den vanliga partimedlemmen kan tänkas vilja ha. Vänsternytt är ett
nyhetsbrev för alla vänsterpartister, inte bara de aktiva. Innehållet i
Vänsternytt har fokuserat på positiva exempel från kommuner och
landsting, profilfrågan ”vinst i välfärden” och de prioriterade
frågorna. Under senare delen av 2013 övergick Vänsternytt till att bli
mer av Jonas Sjöstedts nyhetsbrev med ännu tydligare fokus på
profilfrågan, regeringsfrågan och framingen med motsättningen
mellan omtanke och girighet.
VIPS (Vänsterpartiets Information till Parlamentariker och Styrelser)
har en smalare målgrupp än Vänsternytt och skickas till ledamöter i
styrelser samt politiker och anställda i kommuner och landsting.
VIPS är ett paraply för information från alla partiets instanser som
exempelvis SKL och EU-gruppen. VIPS har skickats ut en eller ett
par gånger i månaden

Vänsterpress lades ner under kongressperioden och ersattes med RÖTT –
ett medlemsmagasin med fyra nummer per år. För många medlemmar är
detta den enda informationsprodukt från Vänsterpartiet som man kommer
i kontakt med och därför har ambitionen varit att göra en riktigt snygg
och bra tidning. Syftet med RÖTT är att visa upp det bästa av
Vänsterpartiet så att den också kan användas i det utåtriktade arbetet, för
utdelning eller försäljning på gator eller torg. Första numret av magasinet
gavs ut i januari 2013.

Hemsida och elektroniska medier
Vänsterpartiet har fått en ny hemsida som är navet i all kommunikation.
Innehållet på hemsidan styrs av det som är nytta och glädje för besökarna
med tyngdpunkt på partiets centrala prioriteringar. Resursbanken
uppdateras med det som medlemmar och partiaktiva efterfrågar.
Hemsidan ska ge de verktyg som krävs för våra företrädare på alla nivåer
att stärka organisationen och föra ut partiets politik. Beskrivningen av vår
politik på olika områden ska kontinuerligt uppdateras och vi ska
tillgängliggöra motioner samt organisatoriska och kommunikativa tips.
Vänsterdagarna marknadsfördes via en egen sida på hemsidan med egen
grafisk layout.
Under hösten 2013 byggdes kongressidan upp inom ramen för den
befintliga hemsidan. Innehållet styrs av de prioriteringar som PS gör.
Kongressdebatten ligger på den reguljära debattsidan under en särskild
vinjett.
Vänsterpartiets arbete på sociala medier har stärkts på flera fronter. Bland
har vi skapat ett rotationssystem med twitter/facebook-veckor, där
medarbetarna har ansvar för att bevaka och agera i sociala medier.
Sociala medier används mer frekvent som kanal för mediearbetet.
Alla större centrala arrangemang och presskonferenser har direktsänts på
webben. En film på temat omtanke har producerats och släpptes i
samband med Vänsterdagarna tillsammans med ytterligare tre exempel
på hur vanliga medborgare har fått nytta av vänsterpolitik i några av de
kommuner och landsting där vi styr. Både arbetslivskampanjen och den
feministiska offensiven kampanjerna har marknadsförts i sociala medier
med kampanjfilmer.
Trycksaker och profilprodukter
Från och med 2013 har vi en ny leverantör för tryck, lager och logistik,
Billes AB. Webbshopen har uppdaterats och moderniserats i enlighet
med de önskemål som har kommit in från partiföreningar och distrikt.
Principen för allt material är att det ska vara självförsörjande.
Materialproduktionen ska följa partiets centrala prioriteringar och i
huvudsak syfta till




Att få fler medlemmar och sympatisörer
Att kommunicera våra budskap när det gäller arbetslivet, vinster i
välfärden och den feministiska offensiven
Underlätta samtal med medborgarna

Under hösten 2013 har nytt tryckt material tagits fram när det gäller
vinster i välfärden, arbetslivskampanjen och feministisk offensiv.
Beställning av profilprodukter har gjorts under hösten 2013.
Mallar för den nya grafiska profilen har producerats och lagts upp på
hemsidan. Mallarna har uppdaterats och kompletterats efterhand för att
möta behov och önskemål från partiets lokala organisationer.
Implementering av beskrivningen
Beskrivningen av Vänsterpartiet är den viktigaste kommunikativa faktorn
i arbetet med att förändra bilden av vårt parti. Beskrivningen har
genomsyrat all vår internkommunikation under 2013. I medlemsrummet,
Vänsternytt och RÖTT har vi lyft positiva exempel och visat att vår
politik är genomförbar och leder samhället i en positiv riktning. Tre
filmer har tagits fram med exempel på människor som har fått ett bättre
liv tack vare vänsterpolitik i de kommuner och landsting där vi styr.
Beskrivningen av Vänsterpartiet har funnits med i alla tal som
partiledaren har hållit under 2013.
Allmänhetens e-post och färdiga svar
Frågor från allmänheten tas emot och besvaras manuellt. Ett system för
färdiga svar uppdateras kontinuerligt, liksom politik A-Ö på hemsidan.
Detta sker i samarbete med enheten för fast ledamotsstöd. Från och med
2013 är hemsidan basen för färdiga svar och fördjupning. Systemet
innehåller tre nivåer; Politik A-Ö, positionsdokument i våra 15 viktigaste
frågor och länkar till riksdagsmotioner.
Opinions- och publicitetsanalyser
Under senare delen av våren 2012 startade ett arbete som syftar till att
analysera befintliga opinionsmätningar men också göra egna. Den första
opinionsmätningen om förtroendet för Vänsterpartiet i olika frågor
genomfördes i juni 2012. En uppföljande mätning gjordes i augusti 2013.
Resultaten har analyserats och redovisats för PS.
Opinionsmätningar från de etablerade instituten har bedömts och
analyseras kontinuerligt. Opinionsanalysen används som underlag för
diskussion om strategiska vägval.
Under 2012 och våren 2013 gjordes analyser av publicitet på redaktionell
plats i medier på både nationell och lokal nivå. Publicitetsanalyserna
avrapporterades till VU månatligen. Analyserna beskrev bland annat

publiciteten utifrån ämnesområde, positiv, neutral eller negativ publicitet,
eget anslag och profilfrågornas genomslag.
Retorik
Stor vikt har lagts vid att utveckla och vässa retoriken i synnerhet när det
gäller regeringsfrågan och frågan om vinster i välfärden. Partistyrelsen
och riksdagsgruppen har fått retorikutbildning.
Vänsterskolan
Kommunikationsenheten har ansvarat för framtagandet av kurser inom
ramen för Vänsterskolan:





Medieskolan
Aktivistskolan
Debattartikelskolan
Retorikskolan

Arbetet med att ta fram kurserna har skett utifrån riktlinjer från
Organisationsenheten.
Valförberedelser
För att göra upplägget i valrörelsen tydligt för alla som arbetar med valet
tas en enkel valhandledning fram och benämns ”Valskolan”.
Valhandledningen fokuserar på argumentationshandledning, soundbites
och en del praktisk aktivistinriktad information om hur valarbete bör gå
till. Den innehåller också beskrivning och motivering till kongressens
och partistyrelsens politiska prioriteringar samt hur det är tänkt att man
ska arbeta med valets prioriterade fråga/frågor, med medieutspel och
tilltal och med valmaterialet. Arbetet med att ta fram valskolan startade
hösten 2013.
Förberedande sondering med möjliga reklambyråer har gjorts under
hösten 2013. Två byråer har fått pitcha kampanjupplägg och en valdes ut
som huvudleverantör av valmaterial. I uppdraget ingår grundplåt för
själva konceptet och därutöver materialproduktion av valaffischer,
annonser, utomhusreklam, kollektivtrafikreklam, ev. broschyrer, etc.
IT-support
Kommunikationsenheten supportar 280 lokala hemsidor och partiets
centrala hemsida. Under 2013 omfattade IT-supporten även ökat stöd till
personalen på 84:an

Administrativt stöd till partiledaren
Partiledarens kalender, resebokningar, brevsvar m.m. har hanterats av
partiledarens administrativa sekreterare under verksamhetsperioden.
Viktigare kommunikativa händelser under verksamhetsperioden:
Vänsterpartiets budgetförslag
Enheten för kommunikation och utåtriktat arbete har i nära samarbete med
budgetgruppen och enheten för fast ledamotsstöd planerat och genomfört
kommunikationsinsatserna. Det handlar om allt ifrån strategiska vägval och
kommunikativ profil till rapporter, pressmeddelanden och debattartiklar. I
arbetet har också ingått att layouta budgetmotionens framsida, flygbladsproduktion och internkommunikation.
8 mars
2012: Vänsterpartiet lanserade på 8 mars sin satsning på 200 miljoner
kronor i vår kommande budget till ett statligt grundstöd till kvinnojourerna.
Nyheten presenterades på Svenska Dagbladets debattsida.
2013: 8 mars-utspel var krav på rätt till heltid. Ett internt underlag, en
motionsmall, flygblad samt mallar för insändare publicerades på
hemsidan. Inför 8 mars presenterades Rossana Dinamarca som ny
feministisk talesperson.
1 maj
2012: Jonas Sjöstedt höll sitt första tal som partiordförande inför knappa
20 000 personer i Kungsträdgården i Stockholm. Poängen i talet var
Vänsterpartiets stora budgetssatsning på 120 000 nya jobb och
utbildningsplatser. Även ”gröna” frågor som järnvägssatsningar och soloch vindenergi fick stort utrymme i talet.Talarmanus togs fram för
centrala företrädare och flygbladsmall producerades. 1 maj-paroll var
”Fler jobb, bättre välfärd”.
2013: I Stockholm, Göteborg och Malmö slogs rekord i antalet deltagare,
liksom på flera andra håll i landet. Mycket av mediabevakningen
fokuserade på Jonas Sjöstedts uttalande att Vänsterpartiet inte kommer
att sitta i en regering som fortsätter med dagens privatiseringspolitik. I
Stockholm demonstrerade 10 000 och ännu fler lyssnade till Ulla
Andersson i Kungsträdgården. och en film som skildrade firandet i
Stockholm 2012 hade premiär några dagar i förväg. 1 maj-paroll var
”Arbete, rättvisa, välfärd”

Vänsterdagarna
Vänsterdagarna i Malmö den 12-13 oktober 2013 blev den största
tilldragelsen i partiet på många år med omkring 800 vänsterpartister från
hela landet. Arrangemanget blev ett naturligt avstamp för valåret och ett
bra tillfälle att entusiasmera lokalt aktiva vänsterpartister till att bedriva
en valrörelse i enlighet med den kommunikativa profilen. På
Vänsterdagarna testades den nya framingen i välkomsttal och genom
utsmyckning, seminarier och medieträning.
Almedalen
Vänsterpartiets arrangemang i Almedalen har minskat något i storlek
under 2012 och 2013 jämfört med tidigare år. Istället för att arrangera en
mängd seminarier har vi satsat på det som ger publicitet, det vill säga
presskonferens med utspel, medverkan i massmedia och tal. Båda åren
har arrangemanget skett i samarbete med Vänsterpartiet på Gotland som
skött allt det praktiska med utsmyckning, utdelning av material, hjälp
med flytt av saker, iordningsställande av scenen, kaffeservering m.m.
2012: Under Vänsterpartiets dag i Almedalen presenterades en modell för
hur välfärden kan bli fri från privata vinster. En artikel på samma tema
publicerades i DN Debatt med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson som
undertecknare. Partiet arrangerade även ett seminarium om vinster i
välfärden där bland andra Jonas Sjöstedt, Aron Etzler, Ulla Andersson,
Stefan Fölster, Emil Broberg, Ulrika Lorentzi och Lisbeth Rugtvedt (SV,
Norge) medverkade. Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson och Stefan Lindborg
(Ung Vänster) talade på stora scenen. Fokus i Jonas Sjöstedts tal var
vinster i välfärden. Dagen avslutades med Popvänstern.
2013: Upplägget för Almedalen 2013 var detsamma som 2012 med
undantag för seminarieverksamheten. Under 2013 arrangerade
Vänsterpartiets centrala kansli inga seminarier. Däremot lånade vi ut
tältet i parken till Vänsterpartiet i Stockholms stad och Vänsterpartiet på
Gotland. Vänsterpartiet presenterade på sin dag ett förslag om
grundlagsskydd för gemensamt ägd egendom. Nyheten presenterades i
Sveriges Radios nyhetssändningar på morgonen. En presskonferens
arrangerades och Jonas Sjöstedt deltog bland annat på ett seminarium om
vinster i välfärden som Vänsterpartiet i landstinget i Stockholm höll i.
Jonas Sjöstedts sommartal i Umeå
Jonas Sjöstedts sommartal ägde rum på Gammlia i Umeå. Båda åren har
arrangemanget skett i samarbete med Vänsterpartiet i Umeå som skött
allt det praktiska med utsmyckning, utdelning av material, hjälp med flytt

av saker, iordningsställande av scenen, matservering m.m. Utöver tal från
lokala och centrala företrädare bestod arrangemangen av
musikunderhållning, mat- och kaffe försäljning samt familjeaktiviteter.
Vid båda tillfällena har det arrangerats presskonferenser i anslutning till
talet.
2012: I Jonas Sjöstedts första sommartal lanserades en ny prioriterad
politisk fråga, villkoren i arbetslivet. Talet var startskottet för
arbetslivskampanjen. Utöver Jonas Sjöstedt talade Josefin Brink och
Arijan Kan (Ung Vänster).
2013: Nyhet i talet 2013 var förslaget om hårdare miljökrav på
gruvbolagen som också ska betala tillbaka ekonomiskt till lokalsamhället
där de verkar. Jonas Sjöstedt talade för en publik på flera hundra. Utöver
Jonas Sjöstedt talade också Ulla Andersson, Tamara Spiric och Maria
Grip. Jonas Sjöstedts tal direktsändes via Vänsterpartiets, Aftonbladets
och Expressens webbsidor.

Vänsterpartiets kvinnonätverk
Det internfeministiska arbetet i Vänsterpartiet har fördjupats och
utvecklats under kongressperioden. Syftet har varit att stärka kvinnor
inom organisationen och öka kvinnors makt, representation och
inflytande.
Under kongressperiodens första del valdes en styrgrupp för
Vänsterpartiets kvinnonätverk. Ordförande: Ida Gabrielson, Ida
Legnemark PS, Martina Skrak PS. Första tiden användes framförallt till
att ta fram handboken och att genomföra föredrag och kurser i
internfeminism runt om i landet.
Senare under perioden har 1-2 ansvariga för kvinnonätverket i varje
distrikt utsetts med undantag för ett län. Den 8 december genomförs en
träff för alla ansvariga. Denna träff syftar till att grundlägga en struktur
och skapa förutsättningar för ett organiserat nätverksarbete i hela landet.
Internfeministisk handbok
I början av perioden togs en omfattande internfeministisk handbok med
konkreta förslag på arbetssätt anpassat såväl till central, distrikt,
partiförening eller exempelvis valberedningar fram och lanserades. Inför
handbokens framtagande genomfördes insamling av statistik och
enkätunderlag från bl.a. Framtidskommissionens rapport.
Förutom den internfeministiska handboken har en Feministisk Lathund
för valberedningar har tagits fram och presenterats för den centrala
valberedningen. I enlighet med ett kongressbeslut har vi också tagit fram
en Checklista för feministisk konsekvensanalys av beslut samt en
handledning i feministintegrering. Samtliga dokument finns i
resursbanken på hemsidan och är utskickade i VIPS.
Utbildningar
Näst intill alla distrikt har i samband med årskonferenserna fått en
utbildning i internfeminism och strategier för detta arbete på lokal nivå.
En internfeministisk del har även ingått i de centralt tillhandahållna
styrelseutbildningarna.
Inom ramen för Vänsterskolan arrangeras kurser i internfeminism,
retorikkurs för kvinnor och feministisk självförsvar erbjudits. Ett flertal
distrikt och många partiföreningar har genomgått utbildningarna.
Dessutom har partistyrelsen och riksdagsgruppen haft en kortare
utbildning kring internfeministiskt arbete. Sammantaget har de

internfeministiska utbildningarna varit den för Vänsterpartiet mest
omfattande utbildningssatsningen under perioden.
Partistyrelsen
Partistyrelsen har bland annat haft en könsuppdelat statistik och
genomfört separatistiska träffar. Utvärderingar utifrån internfeministiska
frågeställningar har genomförts under perioden.
Medel för kvinnors organisering
Vid två tillfällen under året, i juni och november, har vi behandlat
ansökningar angående medel för kvinnors organisering. Inriktningen på
arrangemangen har varit i huvudsak interna med syfte att stärka kvinnor i
den egna partiorganisationen. Ansökningarna har inkommit från
partiföreningar, distrikt och Ung Vänster. Den sammanlagda summan
som har delats ut är 784 185 kr.
Avslutning
Det internfeminstiska arbetet ska genomsyra hela organisationens arbete
på alla nivåer. Därför har det naturligtvis skett ytterligare insatser inom
och tillsammans med annan verksamhet. Här lyfter vi upp delar av detta
arbete.

Vänsterns Internationella Forum
Sammanfattande redogörelse
VIF har genomgått en övergripande förändring från att arbeta med
enskilda projekt till att arbeta med två större program med mål är att
särskilt stärka ungdomar och kvinnor inom all sin verksamhet, och även
om mycket arbete kvarstår så ser vi tendenser till förbättringar inom
bägge programmen. Flera av projekten har som fokus kvinnligt deltagande
samt fokus på att utbilda kvinnliga ledare inom olika nivåer i partierna.
Reglerna för partianknutet organisations-stöd, (PAO-stöd) har skärpts
från SIDAs håll och det ställs allt högre krav både på verksamhetens
innehåll men framförallt vad det gäller rapportering och uppföljning. Till
följd av detta har VIF lagt ner mycket arbete på att förbättra
internkontrollen och utveckla de administrativa rutinerna. Joel Nilsson
efterträdde Olivia Malmqvist som internationell sekreterare på kansliet
som i dagsläget består av en 100% tjänst och två 50% tjänster.
Alla projekt inom programmen planeras och genomförs direkt av våra
samarbetspartier och vi är genom dem verksamma inom Afrika, Asien,
Latinamerika, mellan-östern samt Ukraina. VIF har även stora
nätverksprojekt där representanter som genomfört regionala konferenser
där totalt 75 partier från 54 länder deltagit. I de landspecifika projekten
har aktiviteterna främst varit kursverksamhet med fokus på demokrati
och jämställdhet. I dessa projekt är det svårt att beräkna det direkta
deltagarantalet, t.ex. vid öppna föreläsningar, men minst 6 915 personer
har deltagit, varav 3 173 har varit kvinnor och 522 män (resterande 3 220
har inte kategoriserats).
Program 1
Program 1 har handlat om att stärka vänsterpartier och öka demokratiskt
deltagande genom vidgat samarbete och involverande av kvinnor och
ungdomar. Det har fortsatt i stort sett i enlighet med planeringen. Arbetet
och de genomförda aktiviteterna har fokuserat på demokratiskt
deltagande samarbete och erfarenhetsutbyte.
Centralamerikanätverket har genomfört ungdoms- och politiskt utbyte för
kvinnor, däremot har politikerskolan flyttats till 2013, då man inte ansåg
sig ha möjlighet att genomföra den under hösten. Den här typen av
insatser började VIF att arbeta med redan 2008 och efter goda resultat så
valde man att utveckla och bygga vidare på samma koncept. Grundidén
består av att genom regionala konferenser, utbyten och
samordningsmöten kunna sammanföra representanter från olika politiska

partier i regionen för att tillsammans analysera de politiska utmaningarna
och diskutera samarbeten. Framförallt har vi sett att de mindre partierna
(t.ex. från Costa Rica eller Panama) har mycket att lära av de större,
framförallt då FMLN som är regerande partiet i El Salvador. Vi har även
sett goda indicier på att utbytet kommer att ha positiva effekter inför
kommande val, då mindre partier har kunnat ta emot erfarenhets- och
metodutbyte från de mer etablerade partierna och man har sett vikten av
närvaro från internationella valbevakare i regionen.
ALNEF – Afrikanätverket har haft gemensamt utbyte av erfarenheter och
utbildning, dock har svårigheterna i Mali, där huvudkontoret ligger, haft
stor inverkan på möjligheterna att genomföra övriga aktiviteter. Utbytet
mellan länderna kvarstår dock och det VIF anser att det är viktigt och
lärorikt för partierna att kunna träffas över gränserna och diskutera
utvecklingen på kontinenten. I och med att läget har lugnat ner sig har
man under 2013 genomfört flera aktiviteter, där man även inkluderat en
konferens för kvinnor från några av partierna för att träffas och utbyta
erfarenheter och kunskaper kring; jämställdhet, politik och feminism.
Även Mellanösternnätverket har drabbats av regionala oroligheter, vilket
bl.a. har lett till att alla delegationer (med undantag av Bahrain) blev
utvisade från ett planerade mötet i Jordanien. Man har trots alla
svårigheter lyckats genomföra merparten av de planerade aktiviteterna
och om läget tillåter det så vore det ytterst önskvärt att kunna fortsätta det
spännande arbete som inletts, dock måste VIF hitta garantier för
säkerheten under 2013 innan ett sådant arbete kan fortsätta.
Ukraina är ett av VIF:s senaste samarbeten och ett väldigt skört parti,
vilket tar sig utryck i att de genomför väldigt många aktiviteter, men har
svårigheter med projekt-administrationen, vilket de kommer att få extra
stöd med under 2013. Deras största frågor under 2012 har varit antirasism då extremhögern är på frammarsch i Ukraina.
Filipinerna har haft fortsatt stora framgångar i att mobilisera och utbilda
kvinnor och ungdomar vilket man hoppas på sikt ska kunna påverka
politiken i landet. Första steget är en omfattande utbildnings- och
informationskampanj för att nå ut till de marginaliserade grupperna och
erbjuda dem möjlighet att arbeta genom basorganisationer för en
förändring av den traditionella politiska och ekonomiska eliten som styrs
genom klaner.
PCC i Colombia har trots den svåra politiska situationen aktivt tagit del i
den pågående fredsprocessen mellan regeringen och Farc. Man har efter
missförstånden i samband med revisionen 2010 genomfört stora

administrativa förbättringar och partiet är i en spännande process där man
måste besluta vem man kommer att presentera sig med inför kommande
val då man har separerat sig från El Polo Democratico. Rent generellt kan
man säga att PCC fortsätter vara ett litet parti men som dock har politisk
närvaro inom de viktigaste instanserna i landet och är en politisk kraft att
räkna med.
Våra samarbetspartners i Peru har stärkts av utbytet mellan de andra
systerpartierna i regionen och man har genomfört utbyten där man utbytt
kunskap och erfarenheter kring den politiska situationen i regionen samt
skillnaden mot att vara ett oppositionsparti och vara den regerande
makten. Även om varje land har en unik politisk situation och historia så
kan man utskilja likheter mellan framförallt Ecuador, Brasilien och nu
Peru där vänstern är en del, men inte den enda, av den styrande regeringen.
I Sudan har det funnits problem med att hitta garantier för att överföra
pengar till projektet och dialog har inletts med flertalet parter för att hitta
en tillfredsställande lösning. Ett seminarium kring utvecklingen i Sudan
genomfördes i Stockholm i mars 2013: ”Ett land på väg till kollaps, Vilka
hopp finns för fred?” och VIF för en kontinuerlig dialog med
representanter för alla demokratiska krafter kring hur vi ska kunna
fortsätta samarbetet.
Program 2
Program 2 har handlat om jämställdhet och kvinnligt politiskt deltagande
i Asien och Mellanöstern. I programmet har man arbetat för att ge stöd
till utveckling av välfungerande flerpartisystem på demokratiskt grund
genom ökat deltagande av kvinnor och utvecklat jämställdhetsarbete
inom partierna. Alla projekt inom programmet har fungerat väldigt bra
och i enlighet med planering; Kurdistan, Sydostasiatiska nätverket,
Indonesien och Afghanistan/Pakistan, utom Palestina.
I Palestina har VIF, efter stora svårigheter med rapportering och
verksamhet, valt att avsluta projektet och har startat ett nytt projekt i
samarbete med danska Enhetslistan under 2013. Detta innebär inte bara
att vi koordinerar vår verksamhet med andra nordiska aktörer utan även
kommer att bredda vår verksamhet på plats i Palestina, både ekonomiskt
och i förhållande till samarbetspartners. Projektet i Palestina har under
2013 sett som oerhört lyckat, inte bara det att kvinnligt deltagande inom
politiken lyfts fram utan partierna, DFLP, FIDA och PPP, har lyckats
samarbeta över partigränserna inom ett gemensamt projekt.
Verksamhetsmässigt har alla projekten fungerat bra och trots svårigheter
att arbeta med jämställdhet och kvinnors rättigheter så har man gjort stora

framsteg. Kvinnans sociala, politiska och ekonomiska ställning är en
grundläggande faktor i ett demokratiskt samhälle. Fattigdom har en stark
genusdimension och kvinnor tillhör de mest utsatta i samhället, vilket blir
tydligt i situationer av konflikt och olika former av förtryck såsom i
Afghanistan, Palestina eller Kurdistan.
Även om behoven ser olika ut, är det t.ex. i Kurdistan viktigt att man har
en stor bas av ledare för att snabbt kunna ta över när de politiska ledarna
blir gripna (vilket är mer än regel än ett undantag) och fortsätta det
politiska arbetet. Man har därför genomfört workshops med utbildning
inom politik i de olika kommunerna, något som man har utvidgat under
2013, då man också har genomfört en stor konferens mellan
ursprungskvinnor inom politiken.
I Afghanistan har fokus lagts på direkt deltagande och utbildning inom
politiken, grundläggande utbildning i läs och skrivning med inslag av
grundläggande politiska värderingar som demokrati och feminism.
I Palestina kommer projektet att inrikta sig på utbildning samt att ge
större plats till kvinnorna inom partierna, och VIF ser med förhoppning
på att inleda ett projekt där samarbete sker över partigränserna på plats i
Palestina samt över nationsgränserna i norden i och med samarbetet med
danska Enhetslistan.
I Pakistan har man även ett stort behov att hitta metoder för att kvinnorna
ska kunna delta, då det där finns kunniga kvinnliga politiker men som ges
mycket begränsade möjligheter att delta.
Både i Indonesien och inom det Sydostasiatiska nätverket arbetar VIF
med fattiga kvinnor på basnivå där man förutom övergripande
demokratiska frågor utbildar och utbyter erfarenheter kring direkta
situationer av diskriminering. Stor kraft har lagts på att mobilisera och
finna metoder för att fattiga kvinnor ska kunna delta inom politiken och
direkt kunna påverka sin vardag.
Att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter utifrån ett
jämställdhetsperspektiv innebär allt som oftast att arbeta i motvind och
varje steg är viktigt mot ett mer jämlikt samhälle. Arbetet med kvinnor
och deras rättigheter innebär allt som oftast även en dubbel diskriminering
(fattiga kvinnor) eller i vissa fall även trippel (ursprungsfolk).
Rättighetskurser är nödvändiga för politiskt deltagande; hur ska man
kunna engagera sig och delta om man inte vet att det är en rättighet? Eller
som en av deltagarna uttryckte det: ”We were blind before coming to
these courses, because we didn’t even know about our basic rights”.

Under första delen av programmen har mycket kraft och energi lagts på
just detta; utbildning och utbyte av erfarenheter. Utbyten och
utbildningar som kommer att stå som grund för det fortsatta arbetet inom
programmet och som ligger inom ramen för de uppsatta målen. En del
justeringar kommer att behöva göras under programmets gång, t.ex. att
sänka ambitionsnivån för en del av målen; t.ex. är det inte rimligt att
inom en tre års period uppnå jämställdhet (2012 10%, 2013 25% och
2014 50% är kvinnor på ledande positioner) men ambitionen finns kvar
och utbyte mellan länder med långt framgående jämställdhet har haft
positiv utveckling på arbetet för de andra inom nätverket. Till exempel så
har man inom Bolivia ett krav på att 50% (eller att vartannat namn på
vallistorna ska vara kvinnor) vilket är en stor skillnad mot Peru där man
fortfarande kämpar mot hierarkier inom partiet. Visserligen ligger det
andinska nätverket inom programmet för ”systerpartistödet” men VIF
avser att det är omöjligt att jobba med demokrati om detta inte sker
genom ett ökat kvinnligt deltagande. Därför har vi inför 2013 valt att
bjuda in till utbyten mellan de olika programmen för att ytterligare
förstärka arbetet och hitta synergieffekter.
Övriga kontakter
VIF har inom avtalad verksamhet mot Sida, en konstant kontakt med
andra partier i närliggande länder till projektländerna för
informationsutbyte och eventuella samarbeten när möjlighet ges. Under
mars månad genomfördes en internationell kvinnokonferens i Kathmandu
där deltagare från Pakistan, Afghanistan, Kurdistan, Filippinerna,
Indonesien och Sverige, samt från Nepal deltog. Syftet var att genomföra
ett utbyte av erfarenheter som analys av kvinnors situation i de
deltagande länderna.
Den 21 augusti dödades Abdirahim Hassan och en säkerhetsvakt i
Mogadishu efter att beväpnade män öppnat eld mot den bil där han
färdades tillsammans med flera andra partikamrater. Ann-Margarethe
Livh skottskadades vid attacken. De var i Somalia för att undersöka
möjligheten att organisera ett demokratiprojekt tillsammans med
somaliska ungdomar.
Abdi var en människa som brann för vanliga människors rätt och
värdighet i båda Somalia och Sverige. Vänsterpartiet och Ung Vänster
har upprättat en fond till minne av Abdirahim Hassan, som stödjer
verksamhet i hans anda.
Inom Alnef, som är VIFs i särklass största projekt, har man länge arbetat
för att skapa ett ungdomsnätverk och förutom de mest aktiva; Kenya,

Senegal, Sydafrika, så har man även diskuterat att ta in fler partier från
andra länder. VIF har vid flertalet tillfällen fått frågan ifall det finns
möjlighet att inför nästkommande ansökan till Sida (2015) inkludera
andra länder, däribland Somalia. Genom Alnef har VIF fått kontakt med
flera ungdomar och organisationer i Somalia och tillsammans med den
somaliska ungdomsföreningen ordnade vi i slutet av 2012 en
informationsdag om Somalia. Under våren 2013 fördes många
diskussioner med ungdomar i Sverige med intresse för Somalia, med
ALNEF om hur vi ska gå vidare med nätverket samt med en
ungdomsorganisation med fäste i Mogadishu, huvudsakligen på
universitetet. Arbetsgruppen i Sverige bestod huvudsakligen av
medlemmar i Ung Vänster och/eller Vänsterpartiet medan gruppen i
Somalia inte var säkra på att de skulle kunna bilda ett vänsterparti.
Gemensamt var att man delade en politisk vision och ville arbeta, på
samma sätt som VIF arbetar till exempel Afghanistan och Indonesien,
dvs politikerskolor eller demokratiskolor på basnivå, där man skulle
diskutera hur man ville att ett demokratiskt Somalia skulle utformas och
hur ungdomars inflytande skulle se ut. Inom Somalia finns starka
konservativa krafter som vill behålla kontrollen och man kom fram till att
man måste börja planeringen redan nu för att hinna fram till valet om tre
år där en ny konstitution ska antas. Under en konferens i augusti i år så
samlades över hundra ungdomar från olika vänsterorienterade och andra
direkt intresseinriktade organisationer. Dock har ungdomarna beslutat att
vänta med planeringen tills nästa år för att kunna bearbeta den tragiska
händelse som skedde under augusti månad. Viljan finns kvar både hos
ungdomarna i Sverige och Somalia för att fortsätta projektet, kvarstår
bara att hitta formerna för detta politiska arbete.

Informationsverksamhet
VIF har utöver de två beviljade programmen även haft ett
informationsanslag där man genomfört flertalet aktiviteter. Målet har
varit att knyta informationsarbetet närmare de två programmen med
målet att hitta synergieffekter och ett försök att fånga upp program
logiken även i det arbetet (trots att stödet är årsbaserat) genom att alla
aktiviteter ska sträva efter de övergripande målen för VIF:s verksamhet
och bidra till den förändring som VIF avser med sitt arbete.
En central utgångspunkt i vår informationsverksamhet har varit att
utvecklingens aktörer själva ska komma till tals, genom att låta aktiva
kvinnor från politiska organisationer i våra projektländer komma till
Sverige för att själva berätta om sin kamp för demokrati och jämställdhet,
och de specifika förhållanden som de själva lever i. Vi vill i synnerhet att
gräsrötter inom våra samarbetsorganisationer ska få chansen att komma
till Sverige och berätta om sin kamp, och inte bara personer i ledande
ställning med stor resvana och språkkunskaper.
Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och utvärdera vår
informationsverksamhet i syfte att ta tillvara erfarenheter och lärdomar.
Erfarenheter från tidigare utåtriktat arbete har uppmuntrat oss att satsa på
större föreläsningsturnéer med inbjudna gäster för att nå utanför
Stockholm. Då VIF är en liten organisation förutsätter det ett nära
samarbete inte minst med partiföreningar och distrikt inom
Vänsterpartiet.
Vi har också eftersträvat ett stärkt samarbete med andra aktörer i det
civila samhället, liksom med skolor, universitet och folkhögskolor.
Våra informationsaktiviteter har även fått relativt stort genomslag i
media, både i samband med när vi haft inbjudna gäster i Sverige som när
vi har lyckats kommunicera vår verksamhet ute i verksamhetsländerna.
Under 2012 hade vi tre stycken större informationsaktiviteter:




Saman Basir, Solidarity Party of Afghanistan, 9 oktober – 25 oktober.
Föreläsningsturné med besök i Lidköping, Stockholm, Växjö,
Göteborg, Uppsala, Gävle, Malmö.
Millaray Painemal, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e
Indigenas, 4 – 11 december. Föreläsningsturné med besök i
Stockholm och Uppsala.



Bushra al-Maqtary, Socialist Party of Yemen, 10-16 december
Föreläsningsturné med besök i Stockholm och Uppsala, 10-16
december

Under 2013 har vi genomfört:





En föreläsning om den arabiska våren.
En föreläsning om kvinnor inom bistånd.
En turné kring frågor i Afghanistan.
Deltagande på socialistisk forum och vänsterdagarna i Malmö.

Förutom ovanstående aktiviteter har vi även bekostat framtagandet av
foton till vad som kommer att bli en bok, “Fighting faces” och VIF:s
styrelseordförande Ann-Margarethe Livh deltog i en debatt i Almedalen,
tillsammans med de andra Partianknutna organisationerna, på ämnet
kvinnor inom biståndet. Hans Lindes deltagande för att debattera bistånd
bekostades också.

Syninge kursgård
2012 var åter ett framgångsrikt år när vi summerar beläggning och
omsättning. För första gången passerade nettoomsättningen 2 miljoner
kronor. Tyvärr blev det ekonomiska resultatet inte det styrelsen hoppats
på utan landade på ett underskott på nästan 60 000 kronor. Orsakerna är
engångskostnader av olika slag. Till exempel hamnade
produktionskostnaden för Syningeboken på 2012 och vidare tvingades vi
till flera utrustningsinvesteringar som vi inte hade budgeterat för. Den
höga beläggningen sliter på material och ökar behovet av att ha extra
kapacitet t ex när det gäller sängkläder. Slutligen planerades för en
pensionsavgång till årsskiftet och en nyanställning gjordes som gick
dubbelt under hösten.
2013 ser ut att gå mycket bättre och prognosen pekar på ett tydligt
överskott. Styrelsen har gjort en del prisjusteringar vilket ökat intäkterna
men samtidigt har genomgång av olika poster resulterat i nya rutiner och
byte av leverantörer och kostnaderna har minskat. Personalstyrkan har
återgått till en lägre nivå och vid hög belastning finns ett antal personer
som vill och kan rycka in. Styrelsen har också ökat budgeteringen för
oförutsedda utrustningskostnader. Under året har kurslokalerna fått en
teknisk upprustning liksom kursgårdens internetsystem. Bergvärmen som
installerades för ett antal år sedan har inte fungerat tillfredsställande och
därmed inte sänkt energikostnaderna som det var tänkt. En översyn av
systemet pågår och flera åtgärder måste vidtas men genom en del
justeringar levererar bergvärmen redan nu ett bättre resultat.
Även om beläggningen är god är andelen interna kurser och konferenser
alldeles för låg även om aktiviteten och bokningarna ökat från några
partidistrikt. Styrelsen har noterat att partistyrelsen har minskat sina
bokningar markant under denna period. Styrelsen hoppas att de
rabatterade priserna och en ökad marknadsföring mot partiets olika organ
och närstående organisationer, kommer leda till en ökad intern verksamhet.
Under sommaren genomfördes en rekrytering av ny föreståndare då
Henrik Bergström lämnade sitt arbete i september. En ny föreståndare,
Åsa Svensson, är på plats och bytet förefaller ha fungerat bra. Styrelsen
vill tacka Henrik för hans insatser och önskar Åsa lycka till.
Den 11 januari 2013 avled styrelseledamoten Lars Werner. Styrelsen
minns honom med värme för hans obändiga engagemang, hans starka
personlighet och för att han var som han var.

Stiftelsen Vänsterpartiet
Vänsterpartiet äger Stiftelsen Vänsterpartiet som har till uppgift bland
annat att främja ideologisk utbildning bland unga. I styrelsen ska, enligt
stadgarna, partiordförande, partisekreterare, partikassör, en jurist samt
ytterligare en ledamot sitta. Styrelsen har den senaste kongressperioden
utgjorts av Jonas Sjöstedt, Aron Etzler, Birthe Karlsson, Anastasia
Swärd, Lars Werner (tom januari 2013) och Ingrid Burman (från
september 2013). Margareta Rooth är adjungerad.
Stiftelsen hanterar gåvor till vänsterpartiet från privatpersoner, till
exempel i form av arv.
Under 2012 beslutade Stiftelsen att införa ett moratorium på utdelning av
bidrag. Under 2013 har stiftelsen haft två styrelsemöten och bl.a. beslutat
att insamlade pengar till Lars Werners minne bör användas till att gå
igenom Lars Werners arkiv.

