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Inledning

Den fackliga organiseringen inom Vänsterpartiet är viktig av två 
övergripande anledningar: För det bidrar organiseringen till att det 
fackliga perspektivet finns närvarande i partiets kultur på alla ni-
våer. Det bidrar till att öka arbetares politiska engagemang, vilket 
stärker partiet, både medlemsmässigt och i val. Genom det fackliga 
engagemanget i partiet skapar vi forum och sammanhang där de 
facklig-politiska frågorna ställs i centrum för verksamheten, vil-
ket leder till att frågor som är angelägna för arbetarklassen i bred 
bemärkelse får en framskjuten ställning i diskussionerna som förs 
inom, och omkring, Vänsterpartiet. 

Samtidigt bidrar detta arbete till att stärka det politiska samta-
let på arbetsplatserna, och att den partifackliga organiseringen gör 
Vänsterpartiet till ett bättre löntagarparti bidrar därför till att stärka 
fackföreningsrörelsen. Det fackliga arbetet inom partiet ersätter 
inte – men behöver konkret inriktas på – att understödja det fack-
liga engagemanget på arbetsplatserna. Det behöver också inriktas 
på att bidra till att utveckla samarbete och samverkan mellan Vän-
sterpartiet och fackföreningsrörelsen. Ett vänsterparti som på olika 
nivåer samarbetar med fackföreningsrörelsen, och som har öron 
och ögon på arbetsplatserna, blir alltså bättre på att företräda lön-
tagarnas intressen, och det är hela arbetarrörelsen förtjänt av. I allt 
detta har du som är fackligt engagerad och medlem i Vänsterpartiet 
en viktig roll att spela.

Organisera dig fackligt i partiet
Som fackligt aktiv vänsterpartist är man ofta mest engagerad i de 
politiska frågor som berör arbetsmarknaden och arbetslivet. Det är 
i facket man har sitt huvudsakliga engagemang och de frågorna 
man helst vill arbeta med också i Vänsterpartiet. Det är heller ing-
en motsättning, utan tvärtom något som Vänsterpartiet uppmuntrar. 
Det finns flera former för fackligt-politiskt engagemang i partiet: 
du kan vara engagerad i ett fackligt nätverk inom ditt partidistrikt, 
i en facklig partiförening (så kallad branschförening), ta del av par-
tiets facklig-politiska studier eller diskutera och hitta former för att 
organisera dig tillsammans med andra fackliga kamrater inom en 
geografisk partiförening. Verksamhetens förutsättningar och möj-
ligheter ser olika ut i olika delar av landet. Ta reda på vad som 
händer i just ditt partidistrikt genom att t.ex. kontakta ditt partidi-
strikts fackligt-politiskt ansvarige, så får du hjälp med att hitta rätt 
sammanhang. 

Den fackliga organiseringen i Vänsterpartiet syftar inte till att 
ersätta det fackliga arbetet i fackföreningen. Det fackliga arbetet 
i Vänsterpartiet har till uppgift att stimulera politiska diskussioner 
och aktiviteter på arbetsplatserna och att öka det fackliga deltagan-
det i utvecklingen av partiets politik och verksamhet. Det fackliga 
engagemanget är dock viktigt i sig, och det fackliga engagemanget 
i partiet ska givetvis bidra till att understödja engagemanget på ar-
betsplatserna. Läs (och diskutera!) gärna dokumentet Vänsterpar-
tisters arbete i fackföreningarna för att ta del av råd och tips som 
kan tillämpas i det fackliga arbetet. Ta även del av Vänsterpartiets 
facklig-politiska plattform för att sätta dig in i partiets ställningsta-
ganden i viktiga facklig-politiska frågor. 

Branschföreningar – partiföreningar  
för fackligt engagerade medlemmar
I Vänsterpartiet är det möjligt att vara med i två typer av partiför-
eningar. Den första – som du som nybliven medlem automatiskt 
ansluts till – är den geografiska partiföreningen. I den organiseras 



medlemmarna på grundval av vart man är bosatt (eller vart man 
står skriven). Den andra typen av partiförening du kan vara med 
i är en facklig partiförening, i stadgarna kallad branschförening. 
Branschföreningar finns till skillnad från geografiska föreningar 
inte överallt i landet, men det är fullt möjligt att starta en där sådan 
saknas, bara viljan finns och ni är tillräckligt många i partidistriktet 
som vill engagera er. 

Det är fullt möjligt att vara medlem både i en geografisk par-
tiförening och en branschförening. Om du har dubbelt medlemskap 
kan du dock bara kandidera och väljas till ombud på kongress, 
årskonferens eller motsvarande i en av partiföreningarna. Rösträtt 
i sådant val kan av dubbelansluten medlem bara utövas i en av 
partiföreningarna. Du väljer i vilken partiförening du vill utnyttja 
denna rätt genom att tala om för distriktet vart du vill ha ditt hu-
vudmedlemskap.

Branschföreningen kan antingen utgöras av medlemmar som 
arbetar inom samma bransch, som har samma fackliga tillhörig-
het eller som arbetar för samma arbetsgivare. Utöver att vara ett 
forum för diskussion om aktuella facklig-politiska frågor funge-
rar branschföreningarna som forum för diskussion och aktivitet 
med nära anknytning till verksamhetsområdet/arbetsplatsen och 
till den (eller de) fackföreningar som branschföreningen verkar 
inom.

Branschföreningen har också som uppgift att hjälpa till med att 
stärka det fackliga arbetet och tilltron till att facklig kamp lönar 
sig. I föreningen kommer ni säkert fram till politiska och fackliga 
frågor ni önskar att ert fackförbund ska driva. Genom föreningen 
kan ni ta initiativ i de frågorna genom att motionera och delta i 
debatterna inför besluten.

Branschföreningarnas existens och engagemang bidrar till att 
normalisera Vänsterpartiet som en politisk kraft inom löntagarkol-
lektivet och fackföreningen. I och med den nomineringsrätt som 
tillfaller branschföreningen, tenderar verksamheten också att på 
ett naturligt sätt bidra till att öka antalet politiska företrädare med 
facklig bakgrund. 

Bilda en branschförening
Exempel på branschföreningar är Kommunalvänstern, Sekovän-
stern, Handelsvänstern och Transportvänstern. Om det inte finns 
någon branschförening där du bor och verkar, men du och dina 
fackliga partikamrater vill bilda en sådan, så börja med att ha ett 
möte där ni bestämmer er för att ni vill bilda en partiförening. 

Bestäm följande saker: 
1. Vad ni vill heta och hur ni vill avgränsa föreningen. 
2. Vilka som ”interimistiskt” (tillfälligt, tills ni har ett ordinarie 

årsmöte) är styrelsen. I styrelsen ska en ordförande och en kassör 
ingå. 

3. Vilka som ska vara med i valberedningen.
Detta ska ni rapportera till partidistriktet, som är den instans i 

partiet som tar det formella beslutet om att bilda föreningen. Be 
distriktet att tala om när de kommer att behandla frågan om ert 
bildande. När distriktet fattat beslut om att godkänna er förening, 
kan ni kalla till ert första årsmöte, och välja en riktig styrelse. Om 
ni är för få för att t.ex. kunna få en valberedning på plats, så kan 
distriktet hjälpa till med detta.

Nästa steg är att identifiera vilka som ska erbjudas att vara med-
lemmar. Förutom dem ni redan känner till, finns det sannolikt andra 
fackliga kamrater som redan är medlemmar i partiet. Be partidi-
striktet om hjälp med att identifiera dem och bjud in dem till års-
mötet och föreningen.

En partiförenings uppgift är främst att ha verksamhet och ver-

ka för partiets politik. Hur man vill organisera det, och vilka ar-
betssätt man vill ha, får man bestämma om själva inom ramen för 
stadgarna. 

Kort guide till föreningsbyråkratin
I stadgarna finns några krav på hur medlemsdemokratin ska skötas. 
Högsta instans i partiföreningen är årsmötet. Det är det enda möte 
som man måste ha enligt stadgarna. Det ska genomföras senast i 
mars. I stadgarna står det utförligt om vilka praktiska frågor man 
måste sköta inför årsmötet, såsom när kallelsen ska vara hos med-
lemmarna senast och vad som ska stå i kallelsen. Där står också 
vilka val som årsmötet ska ta, och ett antal andra dagordnings-
punkter som ska vara med, såsom motionsbehandling. Be att få ett 
exemplar av stadgarna från distriktet eller ladda ner dem från par-
tiets centrala webbsida. De kan vara bra att ha om man blir osäker!  
I övrigt är det bara er tid och fantasi som sätter stopp för vad ni ska 
ha för verksamhet. 

Det är lätt att få lite panik över hur man ska komma igång. Idé-
erna brukar vara många och tiden knapp. Känner ni den paniken, 
ta det lugnt, ni är inte ensamma om det. Varje tiomilafärd börjar 
med ett steg. Bestäm er för en enda sak, och gärna det som känns 
lätt och roligt att göra. Det är ingen som dör om ni väntar ett par 
månader med att fixa formalian för bildandet. När ni gjort en sak 
kan ni börja fundera på nästa. När ni gjort så några gånger så är 
ni igång och har lite koll på vilken kapacitet ni har. Då kan ni 
börja planera verksamheten och gå vidare med att formellt bilda 
en partiförening.

Ta del i fackliga aktiviteter som  
anordnas av distriktet och i geografiska 
partiföreningar
Utöver att organisera dig i en branschförening kan man också ta 
del av facklig-politiska aktiviteter som anordnas av partidistriktens 
fackliga utskott och tillhöra ett fackligt nätverk. Det är också fullt 
möjligt att din geografiska partiförening erbjuder sammanhang och 
aktiviteter för fackliga medlemmar (och att som medlem föreslå 
den geografiska partiföreningen att organisera sådana aktiviteter).

Gå med i Facebook-gruppen  
Fackliga vänsterpartister
Om du har en användare registrerad på Facebook kan du gå med 
i gruppen Fackliga vänsterpartister. Den administreras av parti-
ets fackliga nätverk på central nivå och är en grupp för dig som 
är medlem i partiet och är fackligt engagerad. I gruppen stöttar 
fackligt engagerade partimedlemmar varandra, delar med sig av 
erfarenheter och diskuterar olika facklig-politiska frågor. Det är 
också en bra idé att gilla Facebook-sidan Facklig vänster, en sida 
för facklig-politisk informationsspridning och diskussion som ad-
ministreras av fackliga nätverket. Delta gärna i diskussionerna i 
kommentarsfälten och dela vidare inlägg, så bidrar du till att syn-
liggöra det fackliga engagemanget!

Informera partiet om  
din fackliga tillhörighet
När du går med i partiet är det en bra idé att uppge din fackliga 
tillhörighet. Då får du också automatiskt partiets facklig-politiska 
nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga facklig-politiska 
frågor och om partiets fackliga arbete.



med i den! Finns inte en studiecirkel på just din ort kanske du och 
dina fackliga partikamrater vill dra i gång en sådan? Hjälp med 
detta kan ni få från partidistriktet, och från partiets facklig-politis-
ka sekreterare på det centrala partikansliet. Det finns också andra 
studier som vänder sig till fackligt engagerade, och överhuvudtaget 
många utbildningar inom ramen för partiföreningsskolan som man 
kan ta del av. Facklig-politiska studier kan också användas som en 
organiserande aktivitet – som något ni bjuder in nya eller potenti-
ella medlemmar till.

Ordna arbetsplatsbesök för partiföreträdare
Fackförbunden brukar driva sina frågor i valrörelser, både sådana 
som rör facket och arbetsmarknaden men också andra frågor som 
medlemmarna tycker är viktiga. Det är viktigt att era arbetskamra-
ter får information om förbundets valfrågor. 

Inte minst i valrörelsen finns också goda möjligheter att bjuda 
in partiföreträdare till fackmötet eller arbetsplatsen och att prata 
politik med arbetskamraterna. På många arbetsplatser är det svårt 
att bjuda in politiker, men på din kanske det är möjligt? Ta fram 
ett enkelt flygblad om varför just dina arbetskamrater ska rösta på 
Vänsterpartiet. Lägg ut i fikarummet, sätt upp på anslagstavlor, el-
ler ”råka” glömma ett flygblad på fikabladet eller på toaletten. Hur 
du och dina arbetskamrater kan arbeta för det måste ni själva avgö-
ra, beroende på läget på just din arbetsplats. 

Ta initiativ till facklig-politisk samverkan
I det fackliga engagemanget i partiet kan man som medlem bidra 
till utvecklandet av facklig-politisk samverkan och samarbete, 
både inom partiet och mellan partiet och facket. 

Det är en god idé att med viss regelbundenhet bjuda in partiets 
politiska företrädare till möten för att med dessa diskutera situa-
tionen på arbetsplatser och i branscher. Välj partiföreträdare som 
arbetar med frågor knyter an till de som är viktiga för er. Kanalisera 
dina arbetskamraters politiska krav. Politikerna kan behöva få höra 
hur svårt det är att kombinera skiftarbete med föräldraskap om det 
inte finns barnomsorg på obekväm arbetstid, eller varför det är vik-
tigt att bygga ut en viss busslinje för att folk ska kunna ta sig till 
sin arbetsplats osv.

Bidra till att skapa kontakt mellan partiet och din fackförening. 
Fackliga vänsterpartister är i allmänhet väl informerade om vilka 
frågor som är viktiga på de egna arbetsplatserna, och har ofta kon-
takter med andra fackliga företrädare för det egna förbundet. Du 
kan fungera som förmedlare av råd och stöd till partiets parlamen-
tariska företrädare inför vidare kontakt med fackföreningarna, och 
gentemot din fackförening kan du förmedla kontakt till partiet. 

Ett annat bra sätt att få fackligt inflytande på den parlamentariska 
verksamheten är att nominera fackliga kamrater till parlamentaris-
ka uppdrag. Håll reda på när och hur partiet tar beslut om listor så 
att ni inte missar att nominera och delta i valen.

Avslutande ord
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Det finns mycket 
som du som är fackligt engagerad och som vill engagera dig för de 
fackliga frågorna i partiet kan göra. Ditt engagemang är viktigt, och 
den tid du lägger på det kommer att bidra positivt, både till partiet 
och till fackföreningen. 

Tips på facklig-politiska aktiviteter

Det finns många saker du och dina fackliga kamrater kan göra i 
Vänsterpartiet. Det är bara fantasin som sätter gränserna, men här 
är några förslag:

Organisera ett arbetsplatsnära torgmöte
En utåtriktad aktivitet som ofta ger gott resultat i arbetet för att 
profilera partiet bland arbetare är organiseringen av arbetsplatsnära 
torgmöten. Välj ut en plats i anslutning till en arbetsplats och en tid-
punkt som passar, t.ex. när anställda på arbetsplatsen börjar/slutar 
och passerar, och dela ut ett flygblad och bjud på något gott. Kan-
ske har ni gjort en enkätundersökning som ställer en fråga om nå-
got som kan engagera personerna som arbetar just där, eller så har 
ni information om ett kommande möte, alternativt någon aktivitet 
som ni vill ha med fler på? Alla metoder som skapar diskussioner 
och kanaliserar engagemang är bra, och att visa intresse för de som 
jobbar just där kan bidra positivt till att öka stödet för Vänsterpar-
tiet i fikarummet på den arbetsplats ni uppvaktat.

Rekrytera medlemmar till partiet
Har du arbetskamrater som sympatiserar med Vänsterpartiet? Då 
borde de givetvis vara medlemmar i partiet. Dra dig inte för att stäl-
la frågan. I den mån det är möjligt är det en god idé att sprida infor-
mation om partiet och facklig-politiska aktiviteter på arbetsplatsen. 
Lyckas du rekrytera en arbetskamrat, så vänta inte med att bjuda in 
denne till ett möte eller en aktivitet. Bjud även in den som inte be-
stämt sig ännu att komma med på en aktivitet. I Vänsterpartiet ska 
vi arbeta aktivt för att sänka trösklarna till politiskt engagemang. 

Samtidigt är det viktigt att visa tillbörlig respekt för arbetskam-
raternas olika åsikter. I vårt fackliga engagemang måste vi klara 
av balansgången mellan fackligt och partipolitiskt engagemang. Vi 
behöver värna vårt fackliga förtroende även hos de medlemmar i 
fackföreningen som inte röstar på Vänsterpartiet, och en grundprin-
cip är givetvis att alltid företräda alla medlemmar på lika villkor.

Håll öppna möten för både medlemmar och sympatisörer
Att regelbundet organisera öppna möten där ni diskuterar aktuella 
facklig-politiska frågor och tar initiativ till aktivitet är viktigt för 
att ni ska bli fler. Välj gärna frågor som ni själva är intresserade av, 
men fundera också på om det är frågor som också intresserar era 
medlemmar och sympatisörer. Använd gärna partiets ledande före-
trädare som dragplåster och bjud in dessa till möten för att tala om 
någon viktig fråga. Håll mötena öppna även för icke-medlemmar. 
Annonsera gärna på arbetsplatser i den mån det är möjligt, och ta 
hjälp av partidistriktet så att de partimedlemmar mötet vänder sig 
till får inbjudningar i god tid.

Ordna ringstuga
Ett bra sätt att få kontakt med andra fackliga medlemmar i partiet är 
att organisera en ringstuga. Syftet med ringstugan blir vad ni beslutar 
er för att använda den till: Ni kanske vill bjuda in till ett möte om 
strejkrätten? Eller rekrytera folk till deltagande i ett arbetsplatsnära 
torgmöte? Eller bara undersöka vilka av medlemmarna som kan tän-
ka sig att vara aktiva, och på vilket sätt? Partidistriktet kan hjälpa er 
med att få fram listor med partimedlemmar som tillhör den målgrupp 
som ni vill ha kontakt med (t.ex. de partimedlemmar som också är 
aktiva i en fackförening som finns på den ort där ni är verksamma). 

Ta del av partiets facklig-politiska studier
Partiet organiserar löpande studiecirkelverksamhet för fackligt en-
gagerade och intresserade i Facklig-politisk vänsterskola. Gå gärna 


