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Motion till Vänsterpartiets kongress 5-8/1-2012. 

Strategidokumentet. 

Framtidskommissionen har i sitt arbete tagit fram ett dokument som består av en lång textmassa av 

olika politikområden som partiet skall arbeta med. Mycket handlar om att göra mer av det vi redan 

gjort samtidigt som den på ett orealistiskt sätt förutsätter att vi har den organisatoriska förmågan att 

genomföra i stor skala det man kallar för att omsätta politik i praktik. Detta görs redan idag efter den 

förmågan som varje partiförening har. Samtidigt är det inte partiets uppgift att huvudsakligen 

behandla symptomen på det som är fel i samhället utan huvuduppgiften bör vara att formulera en 

politik som människor förstår och kan relatera till, som eliminerar de grundläggande orsakerna till 

symptomen, och där vi talar om hur vi konkret skall förändra samhället. 

Tyvärr ger inte dokumentet svar på de frågor som vi idag behöver arbeta med. Den ger heller ingen 

lösning på hur vi utvecklar organisationen för att kunna arbeta på det sätt som dokumentet 

förespråkar. 

Istället för att diskutera vad vi skall göra anser vi att det är betydligt viktigare att diskutera hur vi skall 

göra det. 

 

Hur uppnår vi full sysselsättning? 

Hur minskar vi klasskillnaderna i samhället? 

Hur formulerar vi en politik för jobbskapande som omfattar både den offentliga och privata sektorn?  

Hur formulerar vi vår politik till en sammanhängande helhet? 

 

Partiets initiativ till att formulera en industriell politik är välkommet och bör ses som ett led i den 

processen som tillsammans med en utveckling av partiets politik för småföretag samt vårt gedigna 

program för välfärdssektorn och andra politikområden sys ihop till ett konkret och realistiskt 

alternativ för väljarna. 

Vi yrkar att: 

Dokumentet inte skall utgöra grunden för partiets strategidokument utan läggs åt sidan. 

Partistyrelsen får i uppdrag att ta fram ett nytt strategidokument som ger svar på de 

frågeställningar som väcks i motionen. 
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