Distriktsårskonferens

Motioner
DÅK 2017 Norrköping

25 mars 2017

MOTIONER
VÄNSTERPARTIET
ÖSTERGÖTLAND
Motion till Vänsterpartiets Distriktsårskonferens 2017
Vänsterpartiet Söderköping
Nästa år är det val. Valår innebär att kraft och resurser fokuseras på valarbete. Även
nuvarande år, 2017 kommer behöva ägnas åt valförberedelser, allt för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för en bra valrörelse.
Men 2017 är också ett år, som vi tycker, behöver fokusera på det interna arbetet med
ambitionen att stärka Vänsterpartiet Östergötland organisatoriskt.
Ett organisatoriskt starkt distrikt lägger grunden för en framgångsrik valrörelse.
Partiföreningarna är grundbulten i vårt politiska arbete och distriktsstyrelsens har en viktig
roll som samordnande part för samverkan. En roll som kan utvecklas och stärkas.
Vänsterpartiet behövs i alla kommuner i länet. Inte minst i dessa tider då stat och region drar
in resurser och faktiskt försämrar servicen alltmer i mindre kommuner.
Det gäller bland annat kollektivtrafiken, polisen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
Då behövs vänsterpartiet där, dels för att försvara de mindre orterna, men också för att visa att
vi finns kvar.
Det är också viktigt att vänsterpartiet finns i mindre kommuner av det skälet att vi är en
motverkande kraft gentemot växande rasism, som tenderar att öka i takt med att klyftorna
mellan stad och land blir allt större.
I syfte att klara denna ambition föreslår vi därför att:



Strävan för distriktsstyrelsen 2017 ska vara att etablera en tätare kontakt med
alla partiföreningar i länet,
distriktsstyrelsen ska besöka flera partiföreningar under året,



alla partiföreningar ska tilldelas en särskild kontaktperson från distriktsstyrelsen.

Styrelsen
Vänsterpartiet Söderköping
Bernt Schneider
Ordförande

Motion till Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens.
Ang studiearbetet
Ett mycket lovvärt initiativ har tagits av partiet, då partiskola för alla styrelser kommer att
anordnas under våren. Tre heldagar är inplanerade med spännande teman, som kommer att
lyfta både ideologisk medvetenhet och organisatorisk kompetens i hela distriktet. Vi vill se
mer av detta. Speciellt vi i de små föreningarna har svårt att organisera studier för våra
medlemmar och kanske framförallt för de nya intresserade, som ansluter sig till
Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet Kinda-Ydre yrkar
Att en studiecirkel organiseras i distriktet, där både nya medlemmar och även de som har varit
med en tid kan delta och där medlemmarna får kunskap om och kan ha en dialog om
Vänsterpartiets politik och organisation
Antagen på årsmötet den 29 januari 2017
Anders Lind, ordförande Kinda-Ydre

Enskild motion:
MOTION TILL DISTRIKTSÅRSKONFERENSEN
VÄNSTERPARTIET ÖSTERGÖTLAND
2017-03-25

ÄMNE: V-DISTRIKTETS LOKALA ARBETE MOT SVENSKT MEDLEMSKAP I
NATO

BAKGRUND:
Vänsterpartiet är enligt sitt partiprogram motståndare till svensk anslutning till
militäralliansen NATO. Under 2015 – 2016 pågick en politisk kamp mot Värdlandsavtalet
med NATO. Lokala opinionsbildande grupper startade på många platser i Sverige under
paroller som NEJ TILL NATO-¬‐FÖR ETT ALLIANSFRITT SVERIGE, NEJ till NATO NEJ TILL KRIG och liknande.
Enl. SIFO-mätning 15 - 19 febr. 2016 kände 45 % i åldrarna 15 - 64 år inte till avtalet medan
54 % kände till det. 56 % var negativa till att ingå avtalet, 26 % positiva och 18 % osäkra. Om
avtalet resulterade i ” förlust av Sveriges alliansfrihet och neutralitet” var 57 % negativa att
godkänna avtalet, 27 % positiva och 16 % visste ej. (http:www.nejtillnato.se/tag/sifoundersökning/). Avtalet ingicks efter ett Riksdagsbeslut där Vänsterpartiet var det enda
riksdagsparti som motsatte sig beslutet.
Jag, Inga-Carin Landerö (V), PF Söderköping yrkar härmed
att distriktets styrelse med kraft stödjer lokalföreningarna att bygga ett folkligt starkt motstånd
mot svensk NATO-anslutning.
att distriktsstyrelsen i sina kontakter med Vänsterpartiets ledning markerar frågans vikt.

