
Framtidsstrategi för 
Vänsterpartiet 

Partistyrelsens förslag 



Vad är problemet? 
•  Rödgrön valförlust 
•  Vänsterpartiet gick tillbaka 
•  Ett främlingsfientligt parti i riksdagen 

Motsägelsefull utveckling 
•  Tusentals nya medlemmar 
•  Organisationen är fortsatt svag 
•  Framgångsrika kampanjer 
•  Politiskt marginaliserade 

Valutvärdering räcker inte 
•  Partistyrelsen tillsatte en framtidskommission 
•  Bred diskussion i partiet 
•  Underlag tillbaka till partistyrelsen 
•  Partistyrelsen lägger förslag till kongressen 
•  Motionsbehandling 
•  Kongressen beslutar om partiets framtid 



Fem organisatoriska åtgärder: 
1.  Ett mer välorganiserat parti 
2.  Fler ungdomar, kvinnor, invandrare och folk med LO-bakgrund 
3.  Färre politiska frågor för större genomslag 
4.  Rakare och enklare kommunikation 
5.  Göra politik i praktiken 



1. Ett mer välorganiserat parti 

Vänsterpartiet har fått tusentals nya medlemmar, men vår organisation är fortfarande alldeles för 
svag. Vi måste ta tillvara den nya kraft som tillkommit, och sätta nya medlemmar i meningsfullt 
arbete. 
 
Under de kommande åren behöver Vänsterpartiet göra ett organisatoriskt lyft på alla nivåer. 
Studiearbetet ska utvecklas. Alla som sitter i en styrelse ska erbjudas en styrelseutbildning. Två 
centrala ledarskapsutbildningar ska anordnas. 



2. Fler ungdomar, kvinnor, invandrare och folk med LO-bakgrund 

Vänsterpartiet måste bli bättre på att företräda de vi representerar. Det ska synas vilka vi är. Vi 
behöver fler medlemmar ur våra främsta väljargrupper. Vi behöver fler företrädare för partiet som är 
ungdomar, kvinnor, invandrare och människor med LO-bakgrund. 
 
Alla  behövs i vårt politiska arbete. Förnyelse och föryngring innebär ibland att några måste flytta på 
sig och överlåta höga positioner till andra. Fler behöver få växa 



3. Färre politiska frågor för större genomslag  

Vänsterpartiet måste fokusera på färre politiska frågor för att komma ut bättre i debatten. På senare 
år har vi blivit allt bättre på att prioritera. Det måste vi fortsätta med, och bli ännu bättre på. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att vi har politik på alla områden, även om vi prioriterar att profilera oss 
på några få av dem. 



4. Rakare och enklare kommunikation 

Vänsterpartiet måste bli bättre på att säga som det är. Ofta krånglar vi till våra egna argument, och 
försöker få för mycket sagt på alltför lite utrymme. 
 
Vi ska inte fördumma debatten, men vi måste kunna förklara vad vi vill och vad vi tror på, på ett enkelt 
sätt. Vi måste använda konkreta exempel och prata så att folk blir berörda. 



5. Göra politik i praktiken 

Vänsterpartiet ska inte bara prata om politik. VI måste börja visa vår politik i praktisk handling och inte 
bara i ord. Olika projekt som exempelvis läxläsning, feministiskt självförsvar, osv, kan vara ett sätt.  



Fem politiska områden: 
1.  Välfärden 
2.  Jämställdheten 
3.  Miljön 
4.  Arbetsmarknaden 
5.  Antirasismen 



1. Välfärden 

Vänsterpartiet ska vara det tydligaste partiet för förbättrande av den gemensamma välfärden. Bra 
vård, skola och omsorg, mer kollektivtrafik och fler hyresbostäder ska vara frågor som människor 
förknippar med Vänsterpartiet.  
 
Vänsterpartiet ska också vara tydliga med att välfärden måste omfatta alla människor och gälla lika i 
alla delar av landet. Vänsterpartiet ska även vara den mest högljudda förespråkaren för att dessa 
samhällsfunktioner ska vara gemensamt ägda.  



3. Miljön 

Vänsterpartiet ska vara det parti som tydligast klargör att om vi ska klara av det klimathot vi står inför 
så krävs det mer än att den enskilde individen tar sitt ansvar. Det krävs radikala politiska beslut och 
statliga storsatsningar på exempelvis kollektivtrafik och miljöteknikindustri.  
 
En av Vänsterpartiets stora uppgifter är att övertyga väljarna om att den bästa miljöpolitiken kommer 
från vänster. 



2. Jämställdheten 

Vänsterpartiet ska vara den tydligaste bäraren av budskapet att en fungerande välfärd är en av de 
viktigaste feministiska frågorna. En fungerande äldreomsorg underlättar exempelvis för många 
kvinnor som annars tvingas jobba deltid för att ta hand om äldre anhöriga.  
 
Vi ska även vara de tydligaste i kampen mot sexualiserat våld och för kvinnors rätt till 
självbestämmande. 
 



4. Arbetsmarknaden 

Vänsterpartiet ska vara den mest hårdnackade motståndaren till ofrivilliga deltids- och  
visstidsanställningar. Vänsterpartiet ska också kämpa för kollektivavtal, en stark fackförening och en 
fungerande a-kassa. Allt detta är under attack från borgerligt håll och Vänsterpartiet måste ta den 
ledande politiska rollen i försvarandet av anställdas rättigheter.  
 
Vänsterpartiet måste också tydligast av de politiska partierna visa vägen bort från den nuvarande 
massarbetslösheten med hjälp av jobbsatsningar inom exempelvis vård, omsorg, bostadsbyggande 
och infrastruktur.  
 
Arbetstidsförkortning är en reform som Vänsterpartiet mer aktivt än tidigare ska driva 



5. Antirasismen 

Vänsterpartiet ska vara rasisternas främsta motståndare. Med ett rasistiskt parti i riksdagen är det 
viktigt att Vänsterpartiet agerar blåslampa mot de andra riksdagspartierna så att inga av 
Sverigedemokraternas åsikter smyger sig in i den allmänna retoriken kring flyktingar och invandrare.  
 
Ett litet rasistiskt parti i riksdagen är illa, men att andra partier 
steg för steg övertar deras politik är betydligt värre. Vänsterpartiet ska också vara det parti som mest 
övertygande pekar på sambandet mellan en nedmonterad välfärd och ökande rasism.  



Debattera mera 
•  Den viktigaste diskussionen på kongressen 
•  Läs dokumentet, motioner, m.m. noga 
•  Förbered och diskutera lokalt 

Kongressen 
•  Kongressen behandlar alla inkomna motioner 
•  Man får inte yrka på saker som det inte finns motioner om 
•  Kongressen beslutar 

Vad händer sedan? 
•  Kongressen är startskottet – inte slutpunkten 
•  Arbetet med att stärka vänstern ligger framför oss 
•  Det kommer att ta tid 
•  Det kommer att bli svårt. Och roligt. 



Tack så mycket! 


