
Beslut från DÅK 2014 

 Att DS åtar sig att starta kurser, studiecirklar eller föreläsningar om sex timmars 

arbetsdag. 

 

 Att DS tar initiativ till ett utåtriktat forum om sex timmars arbetsdag. 

 

 Att Stockholmsdistriktet trycker på för att Vänsterpartiet ska ta öppen ställning för 

Syriens folk och vara en stark röst för att krigsförbrytaren Bashir ställs inför rätta i 

Haag. 

 

 Att Stockholmsdistriktet trycker på för att Vänsterpartiet ska bli en starkare röst i 

Sveriges utrikespolitik och ta parti i alla lägen för att mänskliga rättigheter och 

demokrati aldrig förhandlas bort till förmån för ekonomiska eller andra intressen. 

 

 Att distriktet sprider information i partiföreningarna om hur de kan arbeta med 

medborgardialog. 

 

 Att motion A12 Stopp för avloppsslam på åkrarna hänskjuts till riksdagsgruppen för 

ställningstagande. 

 

 Att Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad skall upprätta ett värdigt 

monument/minnesmärke för att hedra offren som drabbats av det transatlantiska 

slaveriet och påminna om Sveriges deltagande i detta. 

 

 Att Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad skall initiera en 

upplysningskampanj som riktar sig till Stockholms skolor för att stärka dessas vetskap 

om den transatlantiska slavhandeln och Sveriges roll i detta. 

 

 Att Vänsterpartiet driver aktivt på för att Stockholms stad samarbetar med de 

afrosvenska organisationer som jobbar med denna fråga om utformningen och 

placeringen av monumentet och att upplysningskampanjen görs i samråd med dessa. 

 

 Att kommande distriktsstyrelse bearbetar Härolden så att Kafé Marx blir en bra 

möteslokal även för äldre med hörselnedsättning. 

 Att den grupp som centralt i distriktet (distriktsstyrelsen) arbetar med valrörelsen 

medvetandegörs om att presumtiva väljare finns även i länets yttre delar och att material, 

valutbildningar och evenemang ska utformas så att det kan tilltala och engagera och 

tillgodogöras även av dessa länsmedborgare. 

 

 Ge DS ansvar att samordna arbetet med bussterminalen för bussar till Nacka och Värmdö 

på så sätt att berörda partiföreningars och landstingsgruppens synpunkter tas tillvara. 

 


