Vänsterpartiet Skåne
Distriktsårskonferens 2022
Motioner och förslag på motionssvar
1) Motion på distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan
Rad 62-70
Vad vinner vi på?
Under rubriken ”Valet 2022” ges förslag på vad som ska vara huvudriktningen för distriktets
valrörelse och hur den ska genomföras. Den generella ingången tycker jag är bra även om
jag hade önskat utförligare resonemang. Förslaget är väldigt kondenserat, på gott och ont.
Till det onda hör att det är mycket som lämnas osagt. Det gör att vissa formuleringar i sig
själva inte är tillräckliga. En av dessa är meningen på rad 62-64: ”Vänsterpartiet vinner när
debatten handlar om klimatomställning, välfärd, jämlikhet, solidaritet och antirasism”. En del
av den meningen är korrekt, annat är det inte. Vi vinner när debatten handlar om välfärd,
jämlikhet och solidaritet. Om debatten handlar om klimatomställning kan vi vinna när detta
diskuteras ur ett välfärds-, jämlikhets- och solidaritetsperspektiv, åtminstone i vissa skikt.
Om debatten handlar om klimatomställning utan konfliktperspektiv har vi förlorat.
En liknande, men än mer graverande, situation uppstår när det kommer till antirasismen.
Debatten består till sitt väsen av två motpoler. Om antirasism är den ena – då är det givet att
den andra polen är rasismen. Om diskussionen ska ske där; ridå Vänsterpartiet. Låt säga att
vi ställs inför frågan ”alla människors lika värde – för eller emot?” är svaret givet: tveklöst
för. Men vad är vunnet om det ska diskuteras? Inget.
Vinner gör vi med de konkreta förslag vi har för att bryta den systematiska diskrimineringen
på bostadsmarknaden, ökad trygghet på jobbet som inte sätter arbetare mot varandra
beroende på medborgarskap eller om ens vistelse i landet är villkorad. Det är att ställa
antirasistiska krav, men att låta debatten handla om just välfärd, jämlikhet och solidaritet.
Handlar debatten om hur många ”invandrare vi har råd med” eller om man ska få klä sig som
man vill i skolan eller om samhället ska inskränka religionsfriheten är det lätt att inta
självklara antirasistiska ståndpunkter. Men vi har knappast något att vinna på att det är de
frågorna som debatteras.
Bör vi således sluta vara antirasister och klimataktivister? Självfallet inte. Asylrätten måste
försvaras varhelst den ifrågasätts. Omställningen kan inte vänta. Om inte vi påpekar de här
sakerna finns ingen annan som gör det – och vi kan vara säkra på att vi kommer tvingas göra
det i valrörelsen. Men skrivningen i verksamhetsplanen handlar om något annat: vad vi
vinner på att debatten handlar om. Så låt oss som vanligt vara de bästa klimataktivisterna och
antirasisterna i Sverige, genom att låta debatten handla om välfärd, jämlikhet och solidaritet.
Slutligen är det självklart att vi bör försöka flytta debatten genom att lyfta vänsterfrågor, men
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det som jag ser som viktigast med meningen på rad 69-70 är att vi flyttar debatten genom att
lyfta frågor med en höger-vänsterdimension, snarare än frågor som främst rör sig på andra
skalor som identitet, värderingar eller så kallade GAL/TAN-frågor.
Jag yrkar
Att på rad 62-64 ersätta ”Vänsterpartiet vinner när debatten handlar om klimatomställning,
välfärd, jämlikhet, solidaritet och antirasism” med ”Vänsterpartiet vinner när debatten
handlar om välfärd, jämlikhet och solidaritet”
Att ersätta rad 69-70 med ”Arbeta för att sätta agendan genom att lyfta frågor med tydlig
höger/vänster-dimension”
Truls Persson, Vänsterpartiet Malmö
Distriktsstyrelsens svar på motion 1:
Motionären har skrivit en välformulerad motion och distriktsstyrelsen anser att den har stora
poänger. Vi vill dock behålla klimatet och antirasismen i meningen och föreslår en
omformulering baserad på motionärens synpunkter.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
Att: Ersätta rad 62-64 med ”Vänsterpartiet vinner när debatten handlar om välfärd, jämlikhet
och solidaritet, och när vi ger konkreta förslag som hur klimatförändringen och rasismen ska
bekämpas”
Att: Därmed besvara första att-satsen
Att: Bifalla andra att-satsen
2) Motion på distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan
Rad 117
Gällande partiföreningarnas olika förutsättningar
Skåne är ett distrikt med många partiföreningar och inte minst ett distrikt där
partiföreningarna har väldigt olika förutsättningar. Flera föreningar har några tiotal
medlemmar, andra har hundratals, någon enstaka tusentals. Förutsättningarna för dessa
föreningar, och inte minst för deras medlemmar, skiljer sig naturligtvis åt. Samtidigt har alla
medlemmar enligt stadgarna samma rättigheter och föreningarna samma skyldigheter.
Av den anledningen föreslogs i partiföreningen i Malmö att man under verksamhetsåret,
tillsammans med distriktet och den centrala nivån, ska påbörja en utredning vars syfte är att
göra en organisatorisk översyn och undersöka hur det påverkar medlemskapet.
Detta är något som inte bara påverkar föreningen i Malmö. Det påverkar naturligtvis
distriktet att ena hälften av medlemmarna tillhör en enda förening, medan den andra hälften
är uppdelad mellan ett trettiotal andra. Hur detta påverkar den inre demokratin och
förutsättningarna för medlemskapet är något som bör undersökas. Ett sådant arbete bör
påbörjas under året.
2

Jag yrkar
Att på rad 117 lägga till ”Medlemskapet har olika förutsättningar beroende på om man tillhör
en av distriktets mindre eller större partiföreningar. Målsättningen är att alla medlemmar ska
ha samma möjligheter att delta i och påverka partiet. Ett arbete för att se hur det fungerar ska
påbörjas under verksamhetsåret i samarbete med den centrala nivån och berörda
partiföreningar.”
Att på rad 123 lägga till ”•Tillsammans med partiet centralt och berörda partiföreningar
påbörja en undersökning av hur förutsättningarna för medlemskapet skiljer sig mellan olika
partiföreningar”
Truls Persson, Vänsterpartiet Malmö
Distriktsstyrelsens svar på motion 2
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens beskrivning av att olika partiföreningar har olika
förutsättningar och att medlemskapet innebär olika möjligheter och utmaningar i stora och
små partiföreningar, i stad och på landsbygden. Under våren har distriktet arbetat med en
medlemsinventering inför valrörelsen, där vi tar reda på hur olika medlemmar kan och vill
bidra till partiarbetet och ger oss möjlighet att analysera de olika behov som finns runt om i
distriktet. Distriktsstyrelsen ser inga ytterligare behov av sådana analyser under året utan vi
vill istället lägga tiden och kraften under valåret på att stödja och hjälpa våra partiföreningar
på bästa möjliga sätt för att nå så bra valresultat som möjligt.
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen
Att: Avslå motion V02

3

