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Distriktsårskonferensen 2023

MOTIONER

Motioner på verksamhetsplanen (V)

V1. Motion om att öka kontakten mellan partiföreningar

En ökad kontakt mellan partiföreningar tycker vi i Vänsterpartiet Eslöv är en jätteviktig och
bra målsättning inom distriktet. Vi upplever dock att de möten som hittills arrangerats inte har
varit särskilt givande för ändamålet och att det behövs lite tydligare målsättning för året för
att få till en mer konstruktiv kontakt mellan partiföreningarna. Vårt förslag är att denna ska
bygga på teman snarare än på geografiska områden i första hand. Dessa teman kan röra
både konkreta kommunalpolitiska frågor och frågor för att bygga långsiktig vänsterpolitik och
strategi såsom landsbygdspolitik eller antirasism. Den typen av träffar tror vi skulle bli ett bra
komplement till de utbildningar som distriktet ska arrangera.

Vi yrkar:

att punkterna på rad 72 och 73 byts ut till:

- ordna tematiska träffar för flera partiföreningar att diskutera och dela erfarenheter av
kommunpolitiska frågor, såsom skola, vård och socialtjänst

- ordna tematiska träffar för att diskutera utveckling av politiska strategier och organisering

- ta fram en strategi för hur större partiföreningar kan stötta mindre partiföreningar i hela
Skåne, inte bara inom respektive geografiska område.

Vänsterpartiet Eslöv

Distriktsstyrelsens svar på motion V1:

Distriktsstyrelsen ser positivt på att öka kontakten med partiföreningar. Vi har på många
ställen växt kraftigt i både medlemstal och antalet väljare. Vi har idag många fler kommunala
mandat än efter valet 2018. Distriktsstyrelsen delar därmed bedömningen att det behövs
tillfällen för utbyte av både kommunalpolitiska frågor och kring organisering.

Distriktsstyrelsen delar ambitionen att partiföreningar ska hjälpas åt utifrån sina olika
förutsättningar. Vi ska från distriktets sida uppmuntra till stöd och samarbete. Men
partiföreningarnas verksamhet formas av respektive partiförening. Därför kan inte distriktet
lägga fast en strategi som är bindande för enskilda partiföreningar.

Bifall till att-sats ett och två.

Avslag på att-sats tre.

V2. Motion om närvaro på sociala medier

Vänsterpartiet behöver absolut öka direkt kontakten med människor. För att göra detta
behöver vi nå ut till människor där människor befinner sig. Gator, torg och fikarum är
fortfarande viktiga forum, men vi i Vänsterpartiet Eslöv saknar en formulering om en aktiv
närvaro på sociala medier där partiet också arbetar för att skapa innehåll, formar opinion och
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engagerar människor. Vi yrkar: att på rad 108 i verksamhetsplan avsluta meningen genom
att lägga till: samt genom att skapa innehåll och engagera på sociala medier.

att efter punkten om ringkampanjen (rad 115-116) lägga till:

ta fram verktyg och stöd till partiföreningarna så att de kan öka sin närvaro och engagemang
på sociala medier.

Vänsterpartiet Eslöv

Distriktsstyrelsens svar på motion V 2:

Distriktsstyrelsen instämmer i att sociala medier är ett viktigt sätt för oss att nå ut med vår
politik. Det gäller rikspolitik, regionpolitik men också kommunalpolitik. Partiet har dock redan
tillgång till de verktyg som behövs för att hjälpa partiföreningarna att öka sin närvaro på
sociala medier, vilket det också gavs både tillgång och utbildning i valrörelsen. Vi ser det
som att det behövs byggas vidare på det stöd kring sociala medier som redan har getts.

Bifall till första att-satsen.

att efter punkten om ringkampanjen (rad 115-116) lägga till: ge stöd till partiföreningarna så
att de kan öka sin närvaro och engagemang på sociala medier.

Därmed anse den andra att-satsen besvarad.

V.3 Ung Vänster

Jag kanske är partisk men det känns synd Ung Vänster inte nämns i förslaget på
Verksamhetsplan till skillnad från andra år.

Jag yrkar:

att lägga till efter rad 135 följande stycke

“Ung Vänster

Ung Vänster är en viktig samarbetsorganisation för Vänsterpartiet. Det finns mycket som
Ung Vänster kan bidra med till Vänsterpartiets arbete, i form av erfarenheter, studier och inte
minst det feministiska självförsvaret. Det är viktigt att det ungdomar tidigt engageras och
organiserar sig politiskt. På de orter där det inte finns en Ung Vänster-klubb kan former för
samarbete mellan Ung Vänsters distrikt och Vänsterpartiets partiförening diskuteras.

Vi kommer att:

● Att distriktets samarbete med Ung Vänster fortsätter att utvecklas
● Att Ung Vänster bjuds in som föreläsare till kurser och som samarbetspartners till

olika arrangemang
● Att Vänsterpartiet Skåne under året ska ha diskussioner med Ung Vänster Skåne om

fördjupat samarbete”

Tom Leonardsson, Vänsterpartiet Kävlinge
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Distriktsstyrelsens svar på motion V3:

Distriktsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att ha ett fortsatt bra samarbete med Ung
Vänster och att det finns potential att utveckla samarbetet ytterligare.

Förslaget är att bifalla motionen.

V4. Fackliga arbetet

Liggande förslag på underrubriken om Facklig-politiskt arbete i distriktet känns kort och har
till skillnad från andra underrubriker inga egna punkter om vad vi ska göra. Tidigare år har
det varit med utvecklat.

Jag yrkar:

att ersätta stycket under “FACKLIGT POLITISKT ARBETE I DISTRIKTET” efter rad 158 med
“Under den nya högerkonservativa regeringen kommer det utan tvekan ske en offensiv mot
fackföreningsrörelsen och arbetarklassens levnadsvillkor. Därför är det viktigt att distriktet
fortsätter att arbeta med facklig-politisk organisering och att stärka kopplingarna till
fackföreningsrörelsen.”

att lägga till följande text efter rad 161

“Vi kommer att:
● Starta fackligt fackligt nätverk i distriktet
● Undersök möjligheten för branschföreningar i distriktet
● Lyfta fram fackligt förtroendevalda i vårt arbete”

Tom Leonardsson, Vänsterpartiet Kävlinge

Distriktsstyrelsens svar på motion V4:

Att stärka det fackliga arbetet är något som Vänsterpartiet nationellt och i Skåne har arbetat
med under de senaste åren. Distriktsstyrelsen instämmer i att detta är viktigt att fortsätta
arbeta med speciellt i tider av en högernationalistisk regering.

Vi har däremot haft med ambitioner kring ett fackligt nätverk i distriktet flera gånger tidigare
utan att hitta rätt form för att få det att fungera långsiktigt. Vi ser därför att det finns behov att
innan det startas ett nätverk undersöka hur ett sådant ska se ut för att just fungera
långsiktigt.

Att bifalla första att- satsen.

att lägga till följande text efter rad 161 “Vi kommer att:

· Undersöka hur ett fackligt nätverk i distriktet ska organiseras för att fungera långsiktigt.
· Undersöka möjligheten för branschföreningar i distriktet
· Lyfta fram fackligt förtroendevalda i vårt arbete”

att därmed anse andra att-satsen besvarad.
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V5. Studier

Det är alltid viktigt att studera om det får kallas ”allmänna frågor” kring vår historia,
socialismen och arbetarrörelsen, och där ovan filosofi och annat. Men för dagen väsentliga
spörsmål ska inte åsidosättas. Det bör klart uttalas att dessa är viktiga för partiet att inte
missa att diskutera i den kommande perioden.

Därför tillägget,

Viktiga och särskilt brännande, för studier lämpliga frågor idag rör ekonomin, miljön och
kriget.

Pierre Kraus
V Malmö

Distriktsstyrelsens svar på motion V 5:

Vänsterpartiet Skåne har under de senaste åren utvecklat studiearbetet rejält och har bland
annat berört de ämnen som lyfts i motionen. Och det kommer vi göra även framöver.
Förslaget till verksamhetsplan fortsätter att ha höga ambitioner kring studiearbetet.
Distriktsstyrelsen tycker däremot inte att det är bra att i verksamhetsplanen specificera ännu
mer vilka utbildningar som ska ges och föreslår därför
att motionen avslås.

V6. Energin

Frågan finns inte i förslaget, därför måste det redigeras in efter hand.

El-oligarkerna har skapat en el-marknad inom EU där de sätter priserna som de vill. Värt att
notera är att de första höga elräkningarna kom redan hösten 2021 vilket föranledde
dåvarande finansministern för S att i december lova dels att var enbart ett tillfälligt problem
och att regeringen dessutom skulle ersätta hushållen. Höjningarna kom alltså långt före
kriget i Ukraina och sanktionerna som skulle äventyra EUs energiförsörjning.

Under valkampanjen och även idag översköljs vi av det ena efter det andra förslaget till fiffig
lösning att ersätta hushåll och industri/företag för prishöjningarna – alla lika svåra att sätta
sig in i och ta hänsyn till olika utgångspunkter och olika undantag, etc.

Macron lär satt priserna till 2021-års nivå, dvs att staten ska stå för mellanskillnaden. Ett
mycket enklare förslag, enklare att förstå, enklare att ta ställning till.

Men inte Macrons förslag och inget av de svenska besvarar frågan varför välfärden ska
betala till energibolagens vinster. Och inte heller hur länge det kommer att vara möjligt eller
är lämpligt. För det är det det är frågan om.

En till fråga rör domedagen. Hur ställer vi om till fossilfri energiproduktion? Är det ens
tänkbart att energibolagen skulle med dessa nya vinster från välfärden se till att så ske i vår
livstid?

Ett sätt är att ställa energibolagen under kontroll! Då kan vinstnivå kontrolleras och framför
allt kan det allmänna se till att vinsterna används till fossilfri omställning.
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Inga prishöjningar på elen och energin!

Ställ energibolagen under kontroll!

Ställ om till fossilfritt!

Pierre Kraus
V Malmö

Distriktsstyrelsens svar på motion V6:

Energi och energipriser har diskuterats mycket mer under de senaste åren. Vänsterpartiet
drev under valrörelsen frågan om Sverigepriser som skulle innebära lägre energipriser. I
delar av Skåne debatterades också kontrollen av energin i samband med att Helsingborg
under vintern 2020 hade folkomröstning kring ifall Öresundskraft skulle säljas ut eller inte. En
folkomröstning slutade med att 97% röstade nej till försäljning.

Distriktsstyrelsen uppfattning är att motioner kring politikutveckling i nationella frågor drivs
bäst inför kongressen. Där det kommer finnas möjlighet att både som enskild medlem men
också eventuellt få hela Vänsterpartiet Skåne att ställa sig bakom en motion.

Vårt förslag är att motionen ska avslås.

Allmänna motioner (A)

A1. Det räcker nu!

Frys hyrorna!

Vänsterpartiet ska arbeta för att hjälpa rörelsen bland hyresgästerna, både i parlamentet och
den utomparlamentariska. Medlemmarna ska uppmanas ta aktiv del i den organiseringen
och bidra till det arbetet.

Vi har sett att förhandlarna i HGF både här och där har gett efter för fastighetsägarnas krav
på 10, ibland 12 % hyreshöjningar. Det behövs inga höjningar alls. De har de senaste åren
haft så stora vinster att det räcker nu!

(Liknande kan sägas om andra rörelser och frågor.)

Det räcker nu!

Frys hyrorna!

Pierre Kraus
V Malmö

Distriktsstyrelsens svar på motion A1:

Vänsterpartiet fortsätter arbeta tillsammans med hyresgäströrelsen för bättre villkor för
landets hyresgäster. En del partiföreningar har i sina kommuner lagt förslag om att både
frysa hyror samt att sätta tak för hyreshöjningar. Distriktsstyrelsen tycker att det ska vara upp
till varje partiföreningen att välja vilka prioriteringar som passar i just sin kommun.

Förslaget är att avslå motionen.

5



A2. Allmän motion, årsmöte 2023 Vänsterpartiet, Skånedistriktet

Ryssland började sin invasion av Ukraina 24 februari 2022. Helt klart ska Ukraina ha rätt att
försvara sitt land, oberoende och självständighet, och i synnerhet med vapen.

USA och EU har spelat en inte obetydlig roll i att provocera fram det ryska beslutet.

Det är svårt att ta ställning, antingen kan man beskyllas för att vara Putins handgångne eller
för att blunda för den mer än sekelgamla expansionen USA och Europa står för.

Och då har man ännu inte tagit ställning vid ’nästa hot’ vid horisonten – Kina.

Den galne Putin, han måste åtminstone vara psykopat, det är ingen som kan utlösa ett krig
utan att ha nån form av motmänsklig störning. Galenskapen ska vi inte fördjupa oss i, det
leder ingenvart. Putin agerar efter de behoven olje- och gasoligarkerna har, det finns ingen
annan möjlighet. Hade han agerat emot denna härskande grupp kapitalägare hade han
försvunnit för länge sedan. Kriget är kostsamt. Och ändå ser det ut efter höstens möjligen
tillfälliga rapporter att rysk handel har ökat trots sanktionerna. Så just nu går kriget
ekonomiskt strålande. 1

Men mer än dagens handel står på spel. Med rätta befarar oligarkerna att på sikt är deras
möjligheter kringskurna på den internationella marknaden. Det är bara vapenmakt och krig
som kan säkerställa deras ställning.

Och egentligen är det så på båda sidorna. Kriget har ökat investeringarna i
militärproduktionen.

Utom för Ukrainas del. Rysk krigföring går ut på att bomba sönder och förstöra så mycket
som möjligt och alltid där militära framgångarna inte är möjliga.

Vi har glömt Groznyj och Tjetjenien, de två krigen. Det första, åren 1994-96 leddes av Boris
Yeltsin och slutade i att ryska trupper fick dras tillbaka. I det andra som blev drygt 8 månader
långt augusti 1999 till maj 2000, lyckades ryssarna under Vladimir Putins ledning, säkerställa
Tjetjenien som pålitlig allierad.

De av oss som kommer ihåg detta blev huvudstaden Groznyj för andra gången raserad till
grus och aska innan trupperna vågade sig in i staden. De försvarare som inte dog, de som
under falska löften om fri inte lejd lurades till döden flydde starkt försvagade till bergen och
fortsatte sitt motstånd där. Det var först 9 år senare i april 2009 som kriget, ensidigt i Moskva
förklarades vara slut.

Så han har gjort det förr, han vet nog vad han gör, Putin även om han inte kan veta hur det
hela slutar. Båda sidorna, Moskva och Washington hoppas att det med tiden blir
motståndaren för dyrt.

Under tiden dras ett motvilligt EU allt djupare in i kriget och sanktionerna. Det är allt tydligare
att EU spelar en gentemot USA allt mera underordnad roll.

Gas och olja kan till följd av sanktionerna nu köpas från USA till tre gånger ryska priser. USA
är nu via ’fracking’, en synnerligen miljöskadlig metod, nettoexportör av energi. Övertaget
gentemot EU som sanktionerna ger, utnyttjas för att stärka USAs ställning.
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Särskilt har Tyskland försökt förhala sanktionerna. Efter sprängningen av 3 ledningar i Nord
Stream mot slutet av september 2022, strax norr och söder om Bornholm blev det däremot
fysiskt åtminstone begränsat. En månad senare i oktober förklarar Putin att gasen mycket
väl kan sättas på via den återstående, oskadda 4e ledningen och än mera gas kan levereras
via Turkiet. Detta betackar sig Tyskland för, det är alltför osäkert (!) säger regeringen. 2

På 1990-talet, efter murens fall kunde i Sverige läsas entusiastiska rapporter från Anders
Åslund, en reaktionär ekonom som fick för sig omdana planekonomi till en demokratiskt
fungerande marknad. Rådgivare hos Jeltsin 1991-96, senare 1994-97 i Ukraina (och
slutligen 1998-2004, personlig rådgivare åt kirgisiska presidenten Askar Akajev). Men lyckan
blev inte lång – inte för EU.

I sin expansion österut övergavs snart Ryssland som möjlig ny medlem. För en som aldrig
varit särskilt imponerad av EU finns bara blekt minne av orsaken. Ryssland uppgavs vara för
’asiatiskt’ – vad nu detta kunde betytt. Hur som helst, av ny demokratisk partner fick EU (och
USA) först en besvärlig konkurrent och nu en motståndare i krig. 3

En tidigare tysk general som genomgående underskattat Ukrainas förmåga till försvar,
bisarrt för att säga det milt, formulerar liknande oro. Han säger att för mycket fokus läggs på
vapen,

”... Europa måste arbeta för att få in Ryssland i den europeiska fredsordningen.

- Vi får inte driva Ryssland i armarna på Kina. Allt detta är kontraproduktivt för Europa. Våra
politiker är dåliga på att se detta, de är så fokuserade på vapenleveranserna.” 4

Eller om man så vill, oavsett utgången i Ukraina, ser konflikten till Kina att växa framöver. Ett
närmande till militären i USA, EU och andra genom Nato gör det mera sannolikt att vi dras in
i konflikten i Sydkinesiska sjön. Även där som i Ukraina gäller det troligen olja.

Så vad med detta?

Det vi måste diskutera är den ökade militariseringen, där Nato blott är en del.
Resonemangen ovan tyder på att Natoanslutningen i ett slag omvandlat Östersjön, från
fredens hav till fullt Natokontrollerat. Ryssland får liknande problem som i Svarta havet.
Gotland och Bornholm kan komma att behövas för att säkerställa kontrollen över sjöfarten.
Och ändå är det föga troligt att det är annan makt än någon närstående Nato som stått för
sprängningen. Uppenbart stärks ställningen för USA. Och sen har vi ju alla andra problem i
Europa och på andra sidan jorden.

Det är min uppfattning att någon annan lösning, ingen fred är möjlig annat än om de
intressen som drivit fram kriget dvs oljeintressenterna fråntas sin makt, i Ryssland, i Ukraina
och i EU och andra.

Detta måste diskuteras och detta får ses som ett första förslag.

Det finns inget förslag, det är inte mening att rösta om texten, det är bättre att den lämnas
över till studier och diskussion.

1) 221030 New York Times, How Russia pays for War.
https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/30/business/economy/russia-trade-ukraine-war.html

2) 221013 Svt, Därför pratar Putin om att leverera gas genom Nord Stream.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesreportern-om-putins-gaserbjudande

Pierre Kraus
V Malmö
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Distriktsstyrelsens svar:

Distriktsstyrelsen vill betona Ukrainas rätt att försvara sig mot Rysslands folkrättsvidriga
angrepp. Vänsterpartiet vill inte att Sverige ska gå med i Nato och den ståndpunkten har inte
ändrats. Vi kommer under de kommande åren diskutera mer säkerhets- och försvarspolitik
än vad vi har gjort på länge.

Distriktsstyrelsen förslag är att motionen avslås.
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