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3
4Det politiska läget
5Vi lever i en ny politisk tid. En tid då stora delar av högern är beredd att regera med stöd av
6ett rasistiskt nationalistiskt parti. Det är en tid då det har bildats ett nytt politiskt landskap i
7Sverige och den traditionella blockpolitiken är upplöst. Sverige regeras nu av ett antal höger8mitten-partier som innefattar Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet är inte
9någon del av detta. Vi är de som står upp för jämlikhet, feminism och en radikal klimatpolitik.
10Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Det är många
11som pratar om jämlikhet men vi gör något åt saken. Sverige är ett land med möjligheter att
12skapa ett gott liv åt alla som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin.
13Sysselsättningen är hög och klimatet för företag är gott. Trots detta är det många i Sverige
14som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt
15i våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där
16ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet.
17Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att räcka
18till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre inkomster
19och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt arbete utan får
20nöja sig med tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress. Hundratusentals svenskar
21hittar inte en egen bostad som de har råd med. Sverige har mycket att vinna på att skapa ett
22jämlikare samhälle. Men för det krävs ett rättvisare skattesystem, stärkta socialförsäkringar,
23och inte minst en politik för full sysselsättning.
24Nu börjar en mandatperiod då Vänsterpartiet kommer spela en viktig roll. När
25Socialdemokraterna har tappat sin ideologiska kompass så finns vi här. Vi är inte rädda för
26att ta fajten för hyror som vanligt folk har råd med. Vi kommer alltid att försvara trygga jobb.
27Vi är det parti som kommer att försvara den politik som faktiskt ökar jämlikheten i vårt land.
28Ett jämlikt samhälle ger människor möjligheter och kan lösa samhällsutmaningar som
29barnfattigdom, kriminalitet eller brister i sjukvården.
30Det kommer att kräva mycket, men vi ser fram emot att göra det tillsammans med
31fackföreningsrörelsen, hyresgäströrelsen, feminister och miljökämpar. Vi kommer ha
32förslagen, engagemanget och ett brett folkligt stöd.
33Vi är vänsteroppositionen.
34
35Distriktsstyrelsen
36Distriktsstyrelsen har som ansvar att verkställa verksamhetsplanen för året och att leda
37distriktet. Styrelsen ska sammanträda minst 8 gånger under 2019. Under året ska den
38arbeta med att nå ut med partiets politik på länsnivå, att anordna gemensamma utbildningar
39för länets partiföreningar och anordna höstkonferens och årskonferens. Den har ett ansvar
40att samordna partiföreningarna i länet och de aktiviteter som anordnas så att partiet når ut
41med sin politik på bästa möjliga sätt och till en bred allmänhet. Distriktsstyrelsen är den
42beslutande nivå i partiet som har ett övergripande ansvar för regionpolitiken och i de fall då
43principiellt viktiga frågor ska fattas rörande regionen eller sjukvården kommer
44distriktsstyrelsen att fatta beslut i frågorna.
45
46Regionpolitik
472019 är det första året av mandatperioden 2019-2022. Efter Vänsterpartiets valframgång
482018 har partiet nu en betydligt större regiongrupp, som ska bedriva ett aktivt arbete utifrån
49vår valplattform. En viktig uppgift är inskolning av alla nya regionpolitiker och att etablera

50Vänsterpartiet som ett ledande oppositionsparti, som i samverkan med fackföreningar,
51aktivistgrupper och andra partier både lyckas genomdriva viktiga förändringar och tydliggöra
52skillnaderna mellan vår socialistiska och feministiska politik och övriga partiers politik.
53Vi kommer att fortsätta arbeta för att vi ska få in mer resurser till sjukvården och att vi ska
54bedriva vård utifrån människors behov. Vår viktigaste fråga i nuläget är att satsa på en bra
55personalpolitik så att Regionen kan behålla och rekrytera personal. I förlängningen leder
56detta till en mer tillgänglig vård och till mindre kostnader genom bl.a. färre sjukskrivningar,
57mindre utomlänsvård och mindre stafettkostnader. Vi kommer att fortsätta arbeta för att
58stärka primärvården och att länet ska ha tre akutsjukhus och tre BB. Inom de
59regionalpolitiska utvecklingsfrågorna kommer bl a kollektivtrafiken, tillgången till rent vatten
60och en fossilfri energiförsörjning att vara viktiga delar av ett hållbart miljö- och klimatarbete.
61Landsbygdsfrågorna, kompetensförsörjningen och kulturfrågor är också viktiga frågor för oss
62att driva i kommunerna och Region Västernorrland.
63
64Lokalföreningarna
65Distriktsstyrelsen ska fortsätta arbetet med att stärka sammanhållningen inom länet. DS ska
66arbeta för att skapa flera förbindelser och möjligheter för lokalföreningarnas medlemmar att
67mötas, bekantas och hitta politiska likhetspunkter samt utbyta politiska idéer.
68
69Kampanj/aktivism
70Vänsterpartiet är nu det enda vänsteralternativet och behövs mer än någonsin. När andra
71partier blir allt mer likriktade tappar människor förtroendet för politiken. Vi har en bra politik
72som faktiskt gör det bättre för människor. Men vi måste också visa att man kan förändra.
73Därför vill vi ytterligare uppvärdera vårt arbete med kampanjande och aktivism under 2019.
74Vi är inte bara ett parti som ska finnas representerat i parlamentariska församlingar, utan vi
75är ett parti som är ute på gator och torg, som finns på arbetsplatser, på biblioteket, i
76klimatmanifestationer osv. Under året ska vi se till att de kampanjer som kommer ut från
77partiet centralt får genomslag lokalt och vi skall bli mer synliga i våra närområden.
78
79EU-valet
80Distriktet ska aktivt samordna och stötta partiföreningarnas arbete inför EU-valet utifrån
81partiets valplattform.
82
83Utbildning
84Höstkonferensen och distriktsårskonferensen är tillfällen som lämpar sig särskilt bra som
85gemensamma utbildningstillfällen. Vi är då många som samlas och kan ta del av t ex en
86föreläsning eller workshop. Det åligger också distriktet att arrangera eller hjälpa
87partiföreningarna att arrangera utbildningar i politiskt arbete utifrån de behov som föreligger.
88Ett särskilt fokus kommer att läggas på dels utbildningar som riktar sig till alla nya
89medlemmar, dels som syftar till att stärka våra medlemmar i att driva vår politik såväl
90parlamentariskt som genom ökat engagemang i partiföreningar och att bedriva politisk
91aktivism.
92
93Fackligt nätverk
94Det fackliga arbetet är prioriterat, bl a utifrån regeringens anti-fackliga politik. Ett fackligt
95nätverk ska arbeta med att lyfta de fackliga frågorna i länet.

96
97Internfeminism
98Det finns ett behov av att fortsätta arbetet med att förbättra den internfeministiska situationen
99i partiet. Här har distriktsstyrelsen ett ansvar. Det handlar både om att skapa strukturer som
100möjliggör allas deltagande, men också om utbildningar för våra styrelser i hur internfeminism
101fungerar i respektive partiförening. Distriktsstyrelsen ska fortsätta anordna internfeministiska
102träffar under verksamhetåret såväl i partiföreningarna som på helgkonferenser.
103
104Antirasism
105Kampen mot rasism och främlingsfientlighet är stark inom Vänstern och är en fråga som
106ligger under distriktstyrelsen att samordna. Ett antirasistiskt nätverka har bildats som ska
107arbeta med frågorna i länet.
108
109Miljö- och klimataktivism
110Den stora och avgörande framtidsfrågan om vår miljö och klimat är även det frågor som
111engagerar och aktiverar vänsterpartiet. Det åligger distriktet att driva miljö- och
112klimatfrågorna i länet och samordna partiföreningarnas olika aktioner.

