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Vår uppgift: Utbilda, organisera, förändra
I ett samhälle där klyftorna ökar är Vänsterpartiet en enande kraft. Vi är fler än någonsin som
ser behovet av vår politik men flera behövs för att vi ska kunna påverka Östergötland till ett
mer rättvist och solidariskt län. Vi vet att Vänsterpartiet behövs mer än någonsin, inte minst
när det gäller ökad jämlikhet och demokrati samt vår tids stora ödesfråga klimatet.
Decennier av ”effektiviseringar” i skolan, äldreomsorgen och sjukvården i kombination med
vinstintresse har varken gynnat personalen eller medborgarna – enbart riskkapitalisterna. Våra
skattepengar, som skulle gett våra föräldrar en värdig hemtjänst, våra barn en meningsfull
fritid och oss själva vård efter behov – istället för betalningsförmåga – används till att göra
redan rika ännu rikare. Resultatet är sjukskrivningar, skolsegregation, bostadsbrist, minskad
tilltro till det gemensamt ägda, en urholkad välfärd, ett klassamhälle som har blivit ännu mer
brutalt samt en alltjämt eskalerande klimatkris. Häri vår uppmaning, vi behöver fånga upp den
politiska frustrationen som högerpolitiken har skapat. Medan andra partier rusar mot mitten
eller ännu mer högerut och vänder kappan efter vinden, ska Vänsterpartiet tydligt markera sin
position på vänsterkanten.
Vi måste akta oss för att bli passiviserade på grund av att vi inte kan träffas fysiskt som vi
brukar. Det är en utmaning som vi måste anta. 2021 är året som föregår ett valår och det är nu
vi bygger upp vår rörelse för att året 2022 klara en valrörelse och vinna mer politisk mark
som i slutändan gör att vi kan förändra samhället.
Vårt uppdrag under de kommande åren är att i de parlamentariska församlingarna fortsätta
driva vår politik för en rättvis region och en hållbar omställning genom att konsekvent lyfta
våra förslag och utgöra ett gott exempel på att en annan politik är möjlig. Vi har fortfarande
mycket kvar att göra i kampen för ett mer rättvist och solidariskt Östergötland. Vi står starka
med feminismen och socialismen i ryggen och tar den stora kampen för ett annat samhälle på
allvar. 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 Östergötland ska ske i
partiföreningarna.
I vårt förslag till verksamhetsplan för 2021–2023 har vi försökt att samla de strategierna för
hur distriktet tillsammans med partiföreningarna ska fortsätta växa och bli starkare. Styrelsens
olika uppdrag är meningslösa om de inte genomförs med stöd av, och i samverkan med, alla
partiföreningar och partikamrater. Samtidigt som våra medlemmars aktivitet måste få variera i
respekt för vad livet i övrigt kan kräva av oss så stärks vi på många sätt av att arbeta
tillsammans.
Åren 2021–2023 ska vara åren med mycket kampglädje och kampvilja och med nya
valframgångar 2022!
Bättre distrikt, starkare partiföreningar
Att få genomslag för vår politik förutsätter att vi jobbar strategiskt med att stötta våra
partiföreningar samt bygger allianser med utomparlamentariska rörelser. Våra partiföreningar
utgör motorn för Vänsterpartiets politiska arbete. Samordningen och stödet till
partiföreningarna ska utvecklas och mer resurser ska läggas på studier för både nya och mer
erfarna medlemmar. Det centrala strategidokumentet lyfter behovet av ledarskapsutbildningar
för förtroendevalda, vi instämmer i analysen. Genom utbildningar av föreningsordföranden,
gruppledare och andra nyckelpersoner kan vi bygga en trygg och stabil grund inför valen
2022 och stärka partiorganisationen.
Under verksamhetsåren ska:
✓ Erbjuda en styrelseutbildning för de nyvalda partiföreningsstyrelserna, utbildningen
kan vara riktad för ledamöterna i deras respektive funktioner.
✓ Genomföra en ledarskapsutbildning i enlighet med förslagen från det centrala
strategidokumentet.
✓ Under andra halvåret 2021 börja förbereda inför valet 2022. I det arbetet ska
partiföreningarna inkluderas.
✓ Planera och genomföra en dag för medlemsutbildning, rekreation och valskola under
andra kvartalet 2022, en s.k. ”Östgötadag”

✓ Det är viktigt att nya medlemmar känner sig välkomna till partiet och att vi erbjuder
utbildningar och meningsfulla uppgifter för dem som vill bli aktiva.
✓ Distriktet ska erbjuda nya medlemmar introduktionsutbildningar under perioden.
✓ Distriktsstyrelsen ska ha tätare kontakt med partiföreningarna och deras ordföranden.
✓ Representanter från distriktsstyrelsen ska oftare än hittills medverka vid
partiföreningarnas medlems- och styrelsemöten.
✓ Distriktsstyrelsen kommer att verka för att ett centralt arrangemang placeras i
Norrköping innan mandatperiodens slut, i första hand partikongressen.
En offensiv kommunal- och regionalpolitik
Vänsterpartiet vill bygga ett Östergötland för alla – inte bara för några få. Vi vill omfördela
samhällets resurser och bygga jämlikhet. Många pratar idag om jämlikhet, men det är
vänstern som har förslagen och politiken för förändring.
Kommun- och regionfullmäktige och de parlamentariska nämnderna är viktiga arenor för att
genomföra Vänsterpartiets politik. Att vara parlamentariker för Vänsterpartiet är att få ett stort
förtroende. Våra parlamentariker ska få stöd för att kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa
möjliga sätt och distriktet ska jobba med att organisera distriktets parlamentariker i politiska
nätverk utifrån olika politikområden. Såsom miljönätverk, socialpolitiskt nätverk,
utbildningspolitiskt nätverk, kulturpolitiskt nätverk med mera. I den regionala politiken är
Vänsterpartiet ett aktivt och radikalt oppositionsparti. Vänsterpartiet driver frågor mot
privatiseringar av hälso- och sjukvården, för ökade resurser till sjukvården, bättre arbetsmiljö
och utbyggd kollektivtrafik med låga avgifter.
Vänsterpartiets vision är en sjukvård att lita på för alla oavsett var man bor i Östergötland.
Marknadens intrång i sjukvården har lett till att ojämlikheterna har ökat: vårdval och
privatiseringar har medfört att mottagningar öppnar där vårdföretagen kan göra högst vinst,
inte där de behövs.
Under verksamhetsåren ska:
✓ Under 2021 kommer Vänsterpartiet Östergötland regionpolitiskt program att
fastställas på en valkonferens. Arbetet fram till programförslaget ska föregås av en
förankringsprocess som inkluderar hela distriktet. Programmet utgör basen för vår
regionala valplattform.

✓ Under perioden kommer Distriktsstyrelsen och Regiongruppen att anordna en
samordningskonferens med syfte att diskutera och förankra politiken som rör Region
Östergötland.
Internfeminism och internt antirasistiskt arbete
I vårt samhälle råder en patriarkal könsmaktsordning som bygger på mäns överordning och
kvinnors underordning. Detta påverkar även oss i Vänsterpartiet. Internfeminism kallas
arbetet för att aktivt motverka könsmaktsordningen inom partiet. Vi lever också i en rasistisk
värld. Rasistiska strukturer och normer finns i hela samhället, även i Vänsterpartiet, vare sig
vi är medvetna om dem eller inte. För att skapa jämlikhet, lika bemötande och möjligheter
måste vi aktivt motverka de strukturer och normer som gör att inte alla känner sig hemma och
accepterade i partiet. Vid vår partikongress 2018 beslutade vi att börja jobba antirasistiskt
internt i partiet, det arbetet ska vi börja med i distriktet under perioden.
Under verksamhetsåren ska:
✓ Under 2021 kommer Vänsterpartiet Östergötland att anordna en internfeministisk
studiecirkel som ett sätt att stärka kvinnorna och få fler kvinnor att känna sig delaktiga
i partiarbetet och bli trygga i att ta olika uppdrag inom partiet.
✓ Under perioden kommer distriktet att arrangera en medlemsutbildning i intern
antirasism. Distriktet ska jobba för att flera kamrater med utomeuropeisk bakgrund
kan känna sig delaktiga i partiarbetet och bli trygga i att ta olika uppdrag inom partiet.

Kommunikation
För att få genomslag för vår politik är det viktigt med en väl fungerande interndemokrati och
en god kommunikation. Genom en bra kommunikation kan vi sätta den politiska agendan,
bygga opinion och få genomslag för vår politik. Vi vill säkerställa att alla medlemmar nås av
informationen från distriktet. Alla kommunikationskanaler ska vara etablerade och kända
inom distriktet. Distriktsstyrelsen har sociala medier (instagram och facebook), hemsida,
masstidningar, utspel i media till sitt förfogande för extern kommunikation. För intern
kommunikation kan styrelsen nyttja vår egen digitala plattform, slutna grupper i sociala
medier, hemsidan, nyhetsbrev som skickas ut till medlemmar eller andra riktade mailutskick,
genom vilka styrelsen informerar om aktiviteter och andra angelägna händelser.

Under verksamhetsåret ska:
✓ Erbjuda stöd till partiföreningarna i arbetet med kommunikation
✓ Under mandatperioden stärka och förbättra arbete med lokala masstidningar
✓ I samarbete med PF och regiongruppen planera för samordning av sociala medier inför
valen 2022
✓ Fortsätta och intensifiera samarbetet med regiongruppen kring filmstudion
Nätverkande Östgötar
Syftet med nätverk inom Vänsterpartiet Östergötland är att erbjuda en plattform för politisk
verksamhet för medlemmar med specifika politiska intresseområden. De nätverk som
initierats av distriktsstyrelsen består idag av: fackliga nätverket, miljö-och klimatnätverket,
feministiska nätverket och nätverket för små kommuner. Vi behöver gemensamt med
partiföreningarna och engagerade medlemmar hitta former för detta arbete. Nätverkens
uppgift är också att hålla frågorna levande i distriktet och identifiera relevanta frågor att jobba
med. Ombudsmannen kommer fortsatt vara behjälplig gentemot nätverken i denna utveckling.
Samtliga nätverk ligger under distriktsstyrelsen och rapporterar till styrelsen.
Under verksamhetsåret ska:
✓ Distriktet fortsatt stötta bildande och bibehållande av nätverken. Ekonomiskt stöd till
specifika ändamål kan beviljas av distriktsstyrelsen eller arbetsutskottet.
✓ Nätverken bedriva intern och utåtriktat arbete inom sina intresseområden.
✓ Distriktet kommer tillsammans med intresserade medlemmar att starta ett antirasistiskt
nätverk.

