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Grupp 5, gruppdiskussion om motioner 
 
Deltagare 
Katarina Kalavainen, Postförening (vid pennan) 
Mehmet, Haninge 
Eva Pååg Enskede 
Marit Strand-Pettersson, Bromma 
Josefin Morge, Hammarby skarpnäck 
Anders, Tyresö 
Gilda, Spånge Tenast Rinkeby 
Lars Sterneby, Enskede 
 
Indelning i block  
Klimat 
Viktig diskussion! 
A4, klimatfrågan vår tids ödesfråga 
 
6 timmars arbetsdag A34, 38 och 39 
 
Fackliga politiska frågor 
 
Skolfrågor sjukvård, ej vinstdrivande. 
 
A 1-4, om klimat och rättvisa. 
Organisationsmotioner, missnöjet med demokratin i partiet. C-blocket 
 
 En sa att Strategidokumentet behöver vi inte ha! Gruppen tycker att det ska vara mer 
praktiskt inriktat och ej så introvert. Det är en olycklig rubricering. 
 
Kommentar: Öppettider/ arbetstider varför kan man i Sverige arbeta natt i affärer? Varför ska 
man tvinga folk att jobba natt. 
 
Diskussioner om motioner  
A 46 om skattesänkningar, vi vill ej ha jobbskatteavdrag. 
 
Vi diskuterar frågan om praktisk politik och visioner. Det viktiga  
 
Katarina puffar för D50 & D51 att man ska kunna vara med i en branschförening och en 
geografiskt förening. Men man ska t.ex. inte kunna bli vald till kongress för flera 
partiföreningar 
Gruppen stöder denna motion. 
 
Välfärdsmotioner, 6 timmars arbetsdag 
A 34, stockholmsmotion. 
Risk att det blir en kvinnofälla att man få samma arbetsbörda som heltid. 
Om man skulle börja med småbarnsföräldrar. 
Det är en demokratifrågan annars blir demokratin en klassfråga. De som har tunga arbeten och 
arbetar heltid orkar inte med engagemang och barn. 
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Vi är väldigt emot.vårdnadsbidrag det är segregerande och cementerar segregationen. 
 
Diskussion om individuell föräldrapenning. Enskild - om samhället betalar föräldrar ska 
samhället besluta inriktning på hur det ska användas. 
 
C56 demokrati, vad är demokrati enligt vänsterpartiet 
Som vanlig medlem måste man ha ett större inflytande. 
Det är fel när man får lön som politiker och får ytterligare arvoden. 
Vi riskerar en klasskillnad i partiet när det bli så stora skillnader i lön. 
Vi måste också hålla diskussioner levande om vår internationella politik. 
 
Det finns diskussioner att begränsa förtroendeuppdrag, begränsa i antal mandatperioder, i tid 
(ex ej mer än halvtid) Man riskerar att cementerar organisationen. Man tappar kontajkten med 
de som valt en. 
 
D 43 Inför rotationsprincip i partiet, att de som har parlamentariska uppdrag detta är en 
motion som är utmärkt. 
 
Vi talar om surrogatmödraskap som PS tog en inriktningsbeslut som ej var förankrat. 
 
Motionen  A43 Om social ekonomi. 
Vi anser att denna motion ska få bifall så vi får ta upp den eftersom PS anser den besvarad. 
 
 
 
 
  
 


