Vänsterpartiet Göteborg

Verksamhetsplan 2017
I mars 1917 bildades Vänsterpartiet Göteborg. Under ett sekel har vi varit en progressiv och radikal
kraft i samhället. Vi har varit en kraft som gjort skillnad i Göteborg och drivit på för reformer som
byggt staden starkare. Kortare arbetstid och stärkt skydd för arbetarna, utbyggd mödravård och
barn- och äldreomsorg, kollektivtrafikens och miljöfrågornas införande är bara några områden där
Vänsterpartiet gjort en avgörande skillnad. Det har varit hundra år av kamp för socialism och människovärde.
Vi har fortfarande mycket kvar att göra i kampen för ett mer rättvist och solidariskt Göteborg. Vi står
starka med feminismen och socialismen i ryggen och tar den stora kampen för ett annat samhälle på
allvar. Vi organiserar oss mot kapitalismens förtryck och för stärkandet av arbetarklassens positioner
i konflikten mellan arbete och kapital. Vi organiserar oss mot patriarkatet och för ett samhälle där
män och kvinnor har lika villkor och makt. Vi organiserar oss för en ekologiskt hållbar och rättvis stad
med radikalt minskad klimatpåverkan.
Vi vägrar att acceptera att samhället slits isär. Att många människor inte får de mest grundläggande
behoven uppfyllda samtidigt som storbankerna gör miljardvinster, riskkapitalister tjänar oerhörda
summor på vår välfärd och eliten blir allt rikare. Vi ställer inte upp på att människor ställs mot
varandra - vi kräver omfördelning av makt och resurser. Vi tar kampen mot rasismen och för en human asylpolitik, för hbtq-personers rättigheter, för allas lika villkor oavsett funktionsvariation och för
den internationella solidariteten.
Vi ska under 2017 fortsätta kampanjen Rätt till jobb – Rätt på jobbet. Vi visar på att arbetslivet blivit
hårdare och att klasskampen som den ekonomiska makten bedriver mot oss tilltagit i styrka och att
Vänsterpartiet har lösningarna för ett modernt arbetsliv. Vår politik leder till fler jobb och en arbetsmarknad där människan håller för ett helt arbetsliv. Under 2017 ska vi i kampanjen särskilt lyfta fram
kvinnors arbetsvillkor. Vi vill se en jämställd arbetsmarknad där kvinnor har samma förutsättningar
som män. En arbetsmarknad där lika lön för lika arbete gäller och där kvinnodominerade yrken ges
det värde och den lön de förtjänar. Vi vill se en trygg arbetsmarknad där ingen behöver utstå diskriminering eller sexuella trakasserier.
Vi ska ta upp kampen för välfärden och mot högerns privatiseringar. Vi vill ha en välfärd som det går
att lita på. Det finns idag områden där välfärden inte räcker till, och det är framför allt kvinnor som
får betala priset i form av otrygga anställningar och en tyngre arbetsbörda, både på jobbet och i hemmet. Privatiseringen av mödravården, införandet av LOV inom hemtjänsten, utförsäljningen av Göteborgs bussbolag GS Buss AB. Den samlade högern i kommunen och regionen driver på område efter
område igenom privatiseringar som slår hårt mot alla ansträngningar för att stärka välfärden. Vi ser
även konsekvenserna av privatiseringen av hamnen, för de anställda så väl som hamnnäringen, när
APM Terminals missköter containerterminalen och angriper de anställdas möjligheter att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Privatiseringarna urholkar välfärden, minskar demokratin och monterar
ner vårt gemensamma ägande till förmån för kapitalets ägande.
Vi ska under verksamhetsåret lägga grunden för valrörelsen 2018. Inför valet har vi ett viktigt arbete
att utföra, både inom den egna organisationen och tillsammans med andra progressiva rörelser. Vår
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målsättning är att bygga en starkare rörelse för ett enat och rättvist Göteborg och att genom ett bra
valresultat stärka våra positioner i de parlamentariska församlingarna.
Det här är Vänsterpartiet Göteborgs verksamhetsplan 2017. Vänsterpartiet Göteborgs politiska och
organisatoriska mål och medel för verksamhetsåret. Den gäller för arbetet i både parlamentariska
och utomparlamentariska sammanhang. Vi fattar beslut om den gemensamt och ansvaret för genomförandet ligger på hela distriktet.

STÖRRE ORGANISATION, BREDARE VERKSAMHET
Partiföreningarna
Våra partiföreningar utgör navet och motorn för Vänsterpartiets politiska arbete. Det är i partiföreningarna som vi vinner förtroende för vårt parti och för vår politik. Det är genom vår lokala förankring och kunskap vi kan formulera och föra fram krav och förslag på förändringar. Det är här vi kan
stödja och organisera rörelser och lokala samarbeten. Huvuddelen av verksamheten i Vänsterpartiet
Göteborg ska ske i partiföreningarna. Det är avgörande att vi har verksamhet som aktiverar både nya
och erfarna medlemmar.
Mycket kan självklart göras inom ramen av partiföreningarnas arbete, men det finns inte heller något
som hindrar att medlemmar från olika partiföreningar bildar en arbetsgrupp och bjuder in till aktivitet brett i distriktet. Den typen av initiativ ska uppmuntras och stöttas som en viktig del i arbetet
med att hitta sätt för fler att bli aktiva i partiet. Det ska finnas möjlighet att aktivera sig på olika nivåer och utifrån det egna engagemanget och intresset. Det ska även finnas möjlighet att aktivera sig i
praktiska arbetsgrupper på distriktsnivå kopplade till specifika uppgifter och arrangemang.
Styrelseforumet är den viktigaste institutionen för att stötta och utveckla partiföreningarnas arbete.
Här delas erfarenheter mellan styrelserna och möjliggör för goda exempel att spridas i hela distriktet.
Distriktet är stöd och bollplank både i det praktiska styrelsearbetet och i arbetet med att organisera
och aktivera medlemmarna i partiföreningarna.
Kampanjarbetet ska stärkas i hela distriktet. Basen i kampanjarbetet sker i partiföreningarna, där
kampanjen Rätt till jobb – rätt på jobbet möjliggör fokus på en rad frågor beroende på de lokala förutsättningarna. Efter avslutad kampanj ska den utvärderas i hela distriktet för att kunna gå stärkta in
i förvalskampanjen.
Under verksamhetsåret ska:
●

Styrelseforumet fortsätta och präglas av hur vi rustar oss inför valrörelse.

●

Den nationella utbildningen Partiföreningsskolan genomföras under första halvan av verksamhetsåret.

●

Distriktsstyrelsen ta fortsatt ansvar för att samordna kampanjen Rätt till jobb – Rätt på jobbet fram till hösten 2017, därefter tar förvalskampanj vid.

●

Arbetet med en långsiktig organisatorisk plan förankras och utvecklas.

●

Alla partiföreningar ta fram en plan för att hantera och utnyttja medlemstillströmningen under valet 2018.

●

Verksamhetsbredd uppmuntras och alternativet att starta arbetsgrupper på distriktsnivå
kring olika aktiviteter finnas.
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●

Valberedningsforumet, som är en avknoppning av styrelseforumet, ska fortsätta och utvecklas.

Internfeminism
Det internfeministiska arbetet i Vänsterpartiet är mycket viktigt och vi arbetar systematiskt med
detta i hela partiet. Det är genom det internfeministiska arbetet vi kan få fler personer som identifierar sig som kvinnor att känna sig delaktiga i partiarbetet och bli intresserade av att ta olika uppdrag
inom partiet.
Distriktet har sedan tidigare tagit fram en feministisk strategi, och tillsammans med den feministiska
lathunden och handlingsplanen mot sexuella trakasserier är detta grunden i det internfeministiska
arbetet. Det är viktigt att styrelsen i partiföreningen tar del av dessa dokument och arbetar i enlighet
med dem. Det internfeministiska arbetet är något vi måste arbeta med kontinuerligt till dess att den
patriarkala samhällsordningen har upplösts.
Det är viktigt att både distriktsstyrelsen och partiföreningarna förklarar varför arbetet med internfeminism är viktigt så att alla medlemmar känner till detta. Det krävs också ett målinriktat arbete för
att stärka, stödja och ge utrymme till kvinnor i partidistriktet.
Under verksamhetsåret ska:
●

Alla partiföreningar utse minst en internfeministiskt ansvarig.

●

Alla styrelser i distriktet känna till de interna dokumenten och arbetar utifrån dessa.

●

Alla partiföreningar ha ett systematiskt arbete med mötesteknik och könsseparata träffar.

●

Distriktsstyrelsen skapa plattformar och forum där distriktets kvinnor stödjs och stärks.

Studier
Studier är en nyckel till stärkandet av vår organisation och är en viktig del av medlemskapet för såväl
nya som erfarna medlemmar. Med hjälp av studier ges distriktets medlemmar möjlighet att diskutera
vår organisation, teori och dagspolitik och ett breddat studieutbud bidrar till att ett medlemskap i
Vänsterpartiet känns utvecklande och givande för fler medlemmar.
Utgångspunkten för distriktets studiearbete är att studier ska kontinuerligt bedrivas på
partiföreningsnivå – gärna i form av samarbeten partiföreningar emellan. Studier på distriktsnivå ska
dock finnas som ett komplement och inkludera former av studier som av olika skäl inte genomförs
eller passar att genomföras på partiföreningsnivå. Distriktsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att studiearbete bedrivs i distriktet. För att stödja och stärka partiföreningarnas studiearbete och för att organisera studierna på distriktsnivå tillsätter distriktsstyrelsen ett studieutskott med representation av
såväl partiföreningar som distriktsstyrelse.
Under verksamhetsåret ska:
●

Distriktsstyrelsen säkra att kunskap om hur studier kan utformas på olika sätt finns i alla partiföreningar, gärna tillsammans med ABF.

●

Distriktsstyrelsen säkerställa att alla nya medlemmar erbjuds gå en studiecirkel som ger en
introduktion till Vänsterpartiets politik.

●

Studieutskottet utvärdera och vid behov omforma konceptet partiskolan.
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●

Studierna på distriktsnivå inkludera Sommaren med vänstern med öppna studieträffar under
sommaren och Välkommen till Vänstern för nya medlemmar.

●

Aftonskolan vara ett koncept som kan arrangeras vid intresse och behov på initiativ av partiföreningar, distriktsstyrelse eller enskilda medlemmar.

●

Studier inför partikongressen genomföras med målsättningen att så många medlemmar som
möjligt är delaktiga i att utforma partiets politik.

Kommunikation
För att få genomslag för Vänsterpartiets politik men också för att engagera medlemmar och närstående krävs det en god kommunikation med tydliga budskap och i många olika kanaler. Därigenom
kan vi skapa opinion och vinna fler som gillar vår politik. Vi har de senaste åren lagt stor vikt vid att
förklara att Vänsterpartiet gör skillnad och att vi kan påverka den politik som förs i Göteborg. Vi har
också kommunicerat de segrar vi vunnit, men också försökt vara tydliga i konfliktlinjerna mot våra
politiska motståndare.
Under det senaste verksamhetsåret har Vänsterpartiet Göteborg vidareutvecklat den övergripande
kommunikationsstrategin. Det sammantagna kommunikationsarbetet har förbättrats på flera sätt. Vi
ska fortsatt ge ut medlemstidningen Göteborgsvänstern, som når alla medlemmar även de som inte
är aktiva. Vi ska använda medlemsnytt och styrelsenytt som når medlemmar respektive styrelser. Sociala media som Facebook, Twitter och Instagram ska användas mer målmedvetet, liksom debattartiklar och utspel i media.
För det kommande verksamhetsåret fortsätter vi arbetet med kommunikationsstrategin. Här är den
stora utmaningen att tydligare binda samman vårt parlamentariska arbete med det utomparlamentariska. Genom att tydligare och oftare redogöra för det politiska arbete vi driver i kommunfullmäktige
och regionfullmäktige, och alla de nämnder, bolag och styrelser vi är verksamma i. Fortsätta rapportera segrar och problematisera konflikter. Men också peka på och dra gemensamma lärdomar från
rörelser, nätverk och gräsrotsarbete.
Arbetet med att förbättra innehåll och form på distriktets hemsida är tillsammans med det fortsatta
arbetet med innehållspolicys för de olika kommunikationskanalerna prioriterad.
Under verksamhetsåret ska:
●

Arbetet med den långsiktiga kommunikationsstrategin fortsätta och göras tydlig för såväl
parlamentariskt som utomparlamentariskt arbetande medlemmar.

●

Partiföreningarna erbjudas fortsatt stöd i hur de arbetar aktivt med opinionsbildning och
kommunikation, inte minst i sociala medier.

●

Förberedelser för en mer övergripande valplanering kommunikationsmässigt inledas.

Medlemsvård
Vänsterpartiet Göteborg består av cirka 1700 medlemmar. Att allt fler väljer att bli medlemmar i
Vänsterpartiet är en framgång i sig, men det ställer samtidigt högre krav på vår medlemsvård. Det är
därför viktigt att vi fortsätter arbetet med att utveckla och implementera våra rutiner för medlemsvård. Alla nya medlemmar ska erbjudas en bra introduktion till partiets historia, ideologi och aktuella
ställningstaganden.
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Vi måste också bli bättre på att ge medlemmar möjlighet att aktivt delta i partiarbetet genom att
bredda verksamheten, ha framförhållning i planeringarna, sänka trösklar och ge fler personer lagom
stora uppgifter eller ansvarsområden. Vänsterpartiet saknar stora ekonomiska resurser, men vi har
en enorm tillgång och styrka om vi kan kanalisera allas engagemang. Om vi lyckas med medlemsvården innebär det att vi blir fler som delar på arbetet, vilket även gör att vi kan avlasta och i högre grad
behålla dem som är aktiva idag. Det innebär också möjlighet till en ännu mer varierad verksamhet
och att vi får fler tillfällen att öka stödet för vår politik.
Vi vet av erfarenhet att många medlemmar vill aktivera sig i en valrörelse. Vi har en viktig uppgift i att
försöka förlänga den perioden och få fler att känna vikten av att aktivera sig även nu när vi bygger
organisationen och skapar ett långsiktigt förtroende hos potentiella väljare och medlemmar.
Under verksamhetsåret ska:
●

Distriktsstyrelsen och partiföreningarna fortsätta utveckla och implementera våra rutiner för
medlemsvård i hela organisationen.

●

Partiföreningarnas styrelser ges utbildning och stöd i arbetet med medlemsvård.

●

Nya medlemmar kontaktas inom två veckor och erbjuds en introduktion till Vänsterpartiet.

●

Antalet aktiva medlemmar i distriktet öka.

●

Arbetet med verksamhetsbredd fortsatt uppmuntras.

Facklig-politiskt arbete
Den fackliga styrkan på arbetsplatserna är avgörande för hela arbetarrörelsens kamp. Fackföreningsrörelsen är avgörande för samhällsutvecklingen och Vänsterpartiet har som allierad en viktig roll att
fylla. För Vänsterpartiet är det självklart att aktivt stödja och samverka med den fackliga rörelsen.
Vänsterpartiet bedriver inte fackligt arbete – men att få fler fackligt aktiva att organisera sig i partiet
stärker oss som organisation. Vänsterpartiet behöver starkare band till fackföreningsrörelsen och
partiet behöver organisera fler i arbetaryrken. Vänsterpartiet kan erbjuda en mötesplats för yrkesverksamma medlemmar där de kan utbyta erfarenheter och strategier för ett framgångsrikt fackligt
arbete.
Vi behöver också höja kunskapen kring fackliga frågor generellt i distriktet. Distriktets facklig-politiska
arbete bygger på att vi vill öka samverkan med de fackliga organisationerna, driva
arbetsmarknadspolitiska krav som stärker de arbetandes ställning och förhandlingsposition, höja
kunskapsnivån kring fackliga frågor i distriktet och stödja våra fackligt aktiva medlemmar. För att
stödja och stärka partidistriktets facklig-politiska arbete tillsätter distriktsstyrelsen ett fackligt utskott.
Under verksamhetsåret ska:
●

Fackliga utskottet prioritera arbetet med att skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan fackligt aktiva vänsterpartister.

●

Partidistriktets medlemmar uppmanas till facklig organisering och facklig aktivitet.

●

Distriktet genomföra en facklig konferens.

Kommunala politiken
Vår politiska strategi baseras på två delar: det överordnade utomparlamentariska arbetet och det
parlamentariska arbetet.
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Det osäkra politiska läget i staden och vår viktiga roll som parti ställer höga krav på dem som har
parlamentariska uppdrag för Vänsterpartiet. Därför är det viktigt att vi finns där för våra kamrater
som har parlamentariska uppdrag, vår styrka sitter i att vi stöttar varandra.
Vi ska ha ett nära samarbete mellan distriktets två kanslier och ett tydligt stöd för våra parlamentariker med forum för utbyte och konkreta lösningar på problem som uppkommer.
Det är viktigt att alla i distriktet ska kunna vara med och påverka och utforma vilken politik vi som
parti vill genomdriva i kommunen. Därför måste vi hitta former för att på ett tidigt stadie inkludera
medlemmar i processen att ta fram vårt nya kommunpolitiska program (KPP).
Under verksamhetsåret ska:
●

Samarbetet mellan distriktets två kanslier fortsatt vara tätt.

●

Kommunfullmäktigegruppens gruppledning och distriktsstyrelsens arbetsutskott ha gemensamma möten minst varannan månad.

●

Distriktsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen träffas vid ett tillfälle under verksamhetsåret för att ha en strategisk diskussion om partidistriktets kommunalpolitik.

●

Distriktets stadssekreterare arbeta aktivt med parlamentarikerstöd och bjuder in till träffar
för parlamentariker under året.

●

Distriktet utveckla former för alla medlemmars delaktighet i arbetet med att ta fram kommunpolitiska programmet (KPP).

Regionala politiken
Vänsterpartiet fortsätter vara ett aktivt och radikalt oppositionsparti i Västra Götalandsregionen. Vi
driver frågor mot privatiseringar av sjuk- och hälsovården, för ökade resurser till sjukvården och utbyggd kollektivtrafik med låga avgifter. Vårt arbete i regionen – Sveriges största arbetsgivare med
övervägande kvinnodominerade arbetsplatser – är viktigt och ska synliggöras bättre. Göteborgsdistriktet ska också ta ett större ansvar för att driva regiongemensamma kampanjer kring vård och kollektivtrafik. För att stärka det gemensamma arbetet både utomparlamentariskt och parlamentariskt
är det viktigt med tät kontakt med andra distrikt i Västra Götaland, mellan Göteborgsdistriktets distriktsstyrelse, parlamentarikerna i regionen samt det distriktsgemensamma representantskapet i
Västra Götalandsregionen.
Under verksamhetsåret ska:
●

Distriktets medlemmar i representantskapet aktivt utveckla representantskapet, diskutera
och driva den politiska utvecklingen av regionala frågor.

●

Distriktet förbättra och tar ett större ansvar för informationsspridningen av regionalpolitiska
frågor, särskilt de som berör Göteborg.

●

Samarbetet mellan distriktet och regionen förbättras.

Ekonomi
Distriktets ekonomi ska präglas av långsiktighet och rätt prioriteringar. Vi har en förhållandevis stark
ekonomi, vi behöver dock fortsatt vara noga med att våra resurser ska användas strategiskt rätt för
att stärka vår organisation och vårt arbete. Vi har under 2017 möjlighet till att både avsätta medel till
valrörelsen 2018 och göra satsningar för att stärka vår organisation på kort och lång sikt. Vi är ett fat-
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tigt parti i jämförelse med de resurser kapitalets företrädare har och vi är i hög grad beroende av offentliga bidrag och partiskatt som finansiering av vår verksamhet. Att våra medlemmar med parlamentariska uppdrag betalar partiskatt är ett mycket viktigt ekonomiskt bidrag till vår rörelse, men vi
ska aldrig binda upp oss och bli beroende av kommunala överenskommelser kring politiska poster
som ger partiskatt. Ett fortsatt arbete för att öka vår självfinansieringsgrad är viktigt. I dagsläget behöver inte individuella bidrag gå till löpande verksamhet, men ökad andel bidrag till specifika ändamål ger en större autonomi, en beredskap för framtiden och kan bidra till ökad delaktighet.
Under verksamhetsåret ska:
●

Distriktet ha minst en insamling kring ett specifikt ändamål där distriktets medlemmar uppmanas att ge bidrag.

●

Alla kamrater med kommunal- och regionpolitiska uppdrag informeras om partiskatten.

●

Distriktsstyrelsen ska skapa en handlingsplan för minskat bidragsberoende och stärkande av
distriktets ekonomi. Handlingsplanen ska antas på kommande distriktsårskonferens, men distriktsstyrelsen ska ha som mål att arbeta aktivt för att arbeta efter handlingsplanens riktlinjer redan detta verksamhetsår.

Samarbeten
Det är viktigt att det finns en bred vänsterrörelse som Vänsterpartiet är en del av. Vi ska därför samarbeta med organisationer och rörelser som har åsikter som liknar våra så att vi kan vara med och
skapa denna breda rörelse. Det finns många som sympatiserar med Vänsterpartiets åsikter och har
valt att engagera sig i andra organisationer än vårt parti. Det är hos dem vi kan söka samarbete både
på distrikts- och partiföreningsnivå.
Ett sätt att skapa dessa samarbeten är att ta kontakt med olika organisationer i samband med våra
kampanjer för att göra dessa än större och ge dem större genomslag. Det finns många organisationer
som vi skulle kunna samarbeta med i vår pågående kampanj Rätt till jobb – Rätt på jobbet, inte minst
fackföreningsrörelsen.
Vi ser en växande våg av reaktionära och högerextrema rörelser i vårt land och stora delar av världen.
Vänsterpartiet har alltid varit en kraft att räkna med i kampen mot dessa, något vi ska fortsätta med.
En annan ödesfråga inför framtiden är klimathotet och där ska vi hitta allierade och få upp frågan på
dagordningen. Distriktet ska också ha ett nära samarbete med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund (VSF).
Under verksamhetsåret ska:
● Partiföreningarna ta kontakt med organisationer och rörelser i samband med kampanjer för
bredare samarbeten utifrån kampanjens inriktning.
●

Distriktet delta i aktiviteter och samarbeten med progressiva rörelser i arbetet mot den växande fascismen i samhället.

●

Hitta former och aktiviteter för samarbeten med Ung Vänster och VSF.

Hundraårsjubileet
2017 är ett stort och viktigt år för hela Vänsterpartiet. För 100 år sedan bröt vi med Socialdemokraterna och bildade ”Sveriges socialdemokratiska vänsterparti” som sedermera blev Vänsterpartiet.
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Partiet bildades officiellt den 25 maj 2017, men redan den 22 mars 2017 hade det lokala distriktet i
Göteborg bildats.
Under hela 2017 kommer vi fira 100 år av kamp för socialismen, 100 år av kamratskap och 100 år av
vunna segrar. Distriktet kommer bland annat att arrangera en jubileumskonferens och en jubileumsfest för att uppmärksamma detta speciella år.
Under verksamhetsåret ska:
● Den nya distriktsfanan presenteras.
●

Distriktet anordna En jubileumskonferens med seminarier.

●

Distriktet arrangera hundraårsfesten.

●

Distriktet ge ut en jubileumsbok.

Viktiga datum
Under verksamhetsåret ska Göteborgsdistriktet uppmärksamma lokala, politiskt viktiga händelser,
och arrangera eller vara medarrangör till en rad återkommande högtidsdagar och arrangemang.
●

Distriktsårskonferens, 11-12 mars

●

Uppmärksammande av dagen för distriktets bildande, 22 mars

●

Jubileumskonferens, 8 april

●

Arbetarrörelsens högtidsdag, 1 maj

●

Segern över fascismen, 9 maj

●

Hammarkullekarnevalen, 26-28 maj

●

West Pride, 7-11 juni

●

Kobanedagen, 30 oktober

●

Kristallnatten, 9 november

●

EU-mötet 17 november

●

Ljusmanifestation till minne av förintelsen, 27 januari 2018

●

Internationella kvinnodagen, 8 mars 2018

●

Partikongress, 9-11 februari 2018

●

Distriktets valkonferens

●

NATO:s övningar i Sverige
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