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Inledning
Det här är Ung vänster valprofildokument, det här dokumentet bestämmer Ung Vänsters profil i
valrörelsen och våra målsättningar med valrörelsen. Ung Vänster är ett revolutionärt ungdomsförbund som inte deltar i valrörelsen för att vinna parlamentariska platser utan för att bygga
en starkare organisation som kämpar för ett jämställt och jämlikt samhälle. Det är vi själva som
sätter agendan i debatterna och ser till att ungas intressen tas på allvar. Efter valdagen fortsätter
arbetet med att organisera de som gått med oss under valrörelsen och visa på ett systemkritiskt
alternativ oavsett valresultat. Vårt arbete slutar inte efter den 9 september, då är vi fler medlemmar och ett starkare förbund och redo för mer. Det är med den inställningen vi gör en lyckad
valrörelse!

Mål med valrörelsen

En valrörelse är en unik möjlighet för oss att organisera ännu fler i kampen för socialism och
feminism. Det är då som fler unga kommer att öppna ögonen för politik och fler kommer vilja
organisera sig för förändring. Därför är det viktigt att vi som förbund är redo för en större
medlemshantering än vanligtvis och mer benägna att ställa frågan ”Vill du gå med?” när vi möter
unga. Valrörelsen är inte en period då vi som politisk organisation vaknar upp ur en dvala men
det är nu vi lägger i en extra växel. Vi har höga målsättningar både i det politiska och
organisatoriska arbetet. Vi höjer ribban i klubbar och distrikt och ta vår organisation ett steg
längre.
Borgerlig politik förs av så gott som varje riksdagsparti. Vår roll är att på ett tydligt sätt visa på
skiljelinjerna mellan å ena sidan höger-politik och å andra sidan socialistiska lösningar på de
samhällsproblem vi idag ser. När socialdemokraterna återigen svikit sina väljare och
arbetarklassen är det av största vikt att vi tydliggör vår ställning gentemot dem och resten av
det politiska etablissemanget. Vår position i debatten är unik eftersom vi är den enda rösten som
både driver en helt annan politik och dessutom agerar för ett i grunden annat samhälle. Vi vill ha
ett samhälle som är byggt för oss – inte för överklassens miljardärer. Därför är vi aktiva i vår egen
vardag varje dag – inte bara under valåret.
Skolan är en av våra viktigaste arenor eftersom det ofta är där vi är aktiva i vår vardag. Det är
genom att vi är aktiva på skolan och genom att vi besöker skolor i samband med debatter,
bokbord och klasspresentationer som vi träffar och kan organisera skolungdomar. Under valåret
har vi som mål att dela ut minst en halv miljon flygblad. En stor mängd av detta material kommer
att spridas på skolorna. Detta innebär att alla landets ungdomar kommer känna till vilka Ung
Vänster är och vad vi står för. För att organisera ännu fler ungdomarna kommer vi under våra
skolbesök dela ut ett speciellt material rörande skolpolitik samt ställa frågor kring vad
ungdomarna tycker borde vara bättre på sina skolor och uppmana till organisering för
förändring.
Det ska vara enkelt att gå med i Ung Vänster. I debatterna må vi vara hårda mot våra
motståndare, men i mötet med eleverna är vi öppna och välkomnande. Vi intresserar oss för
deras frågor, funderingar och erfarenheter. Alla elever som verkar intresserade av att gå med i
Ung Vänster, ska få frågan om de vill organisera sig samt information om nästa aktivitet i
närområdet. Vi är ett förbund av vanliga ungdomar och det ska vara tydligt att man behöver inte
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veta allt innan man går med. Vänsterfika, med mer information om vad Ung Vänster är, ska hållas
i alla klubbar under valrörelsen och under valåret ska vi ha fördubblat vårt medlemsantal.

Centrala frågor
Ung Vänster går inte till val med ett manifest fyllt av olika reformer vi vill genomföra. Däremot
kommer vi att fokusera på tre områden som på olika sätt tydliggör konflikter i samhället mellan
överklassen och arbetarklassen, mellan höger och vänster, de här tre områdena är del av
valkampanjen som handlar om att lyfta kapitalisters utsugning för att belysa vad vi kan göra
med pengarna istället. Vi kommer även att ta fram en specifik skolpolitisk flyer och en
klimatpolitisk flyer. Det är frågor som är särskilt viktiga för oss unga ur arbetarklassen och där en
annan politik hade inneburit att vi fick mer makt och frihet över våra liv.

Rätten att kunna röra sig fritt – en gratis och utbyggd kollektivtrafik
Som ung utan bil och körkort är man utelämnad till kollektivtrafiken för att ta sig till jobb och
skola, träffar vänner, åka in till stan och så vidare. Att det finns kollektivtrafik som går på helger,
sent på kvällar och stannar även på mindre orter är en frihetsfråga, särskilt för unga på lands- och
glesbygd. Att åka kollektivt är effektivt, ekonomiskt och bra för klimatet, ändå höjs
biljettpriserna år efter år samtidigt som förseningar och överfulla bussar och tåg hör till det
normala. Därför vill Ung Vänster att vi tar från de rika för att köpa nya bussar och utbilda fler
chaufförer, förlänga tidtabellerna och göra kollektivtrafiken gratis.

Rätten att må bra – bekämpa ungas psykiska ohälsa
Den psykiska ohälsan bland unga är katastrofal. Stress, prestationsångest, sexuella trakasserier,
fattigdom och ouppnåeliga ideal är bara några av faktorerna som får vår generation att må dåligt
psykiskt. Vi vet att det inte är att vi är bortskämda, lata eller känsliga som är problemet, utan ett
system som fullständigt struntar i oss och vårt välmående. En förutsättning för vår fria utveckling
är en förändring som sätter oss i centrum och tar makten från skolan, chefen och kapitalet och
ger till oss.
Det behövs fler kuratorer och psykologer i skolorna, väntetiderna måste minska och som enskild
individ ska man inte tvingas kriga sig igenom en byråkrati för att få den hjälpen man behöver. De
grupper som drabbas allra hårdast av psykisk ohälsa är tjejer, unga asylsökande och
transpersoner. Här krävs extra resurser och kunskap om de specifika erfarenheterna grupperna
har, både inom vården men också inom exempelvis skolan.
Vi ser att ungas psykiska ohälsa är tydligt kopplad till könsmaktsordningen. Den otrygghet som
vår generation lever i är dubbel för unga tjejer. Könsmaktsordningen känns in på bara skinnet
och begränsar våra liv. Därför är den psykiska ohälsan mycket större bland tjejer. Förutom mer
resurser till vård och skola krävs kamp mot könsmaktsordningen – vi kräver feministiskt
självförsvar i skolan.
De senaste åren har antalet personer som vill påbörja en könsutredning mångdubblats däremot
har resurserna inte ökat. De långa väntetiderna och utredningarna kostar pengar, men också
lidande och liv. Köerna för utredningarna måste bli kortare, inte längre och det borde finnas
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transmottagningar i åtminstone alla landsting och större städer.
Under de senaste åren har allt fler sökt fristad i Sverige och många har behövt fly från sina
hemländer med trauman i bagaget. Men idag är det inte bara situationerna i hemländerna som
skapar trauman, utan även de svenska myndigheternas agerande gentemot de som
flytt. Misstänkliggöranden, ”åldersbedömningar” baserade på gissningar och rasism är en del av
asylsökandes vardag. Att allt fler ungdomar i allmänhet och asylsökande ungdomar i
synnerhet, mår allt sämre är oacceptabelt. Därför kräver vi flyktingamnesti och att tvångsflytt,
åldersuppskrivningar och kränkande förhör av asylsökande upphör.

Rätten att skapa ett eget liv – bostad och arbete åt alla
Dagens generation unga får det allt sämre. Låga löner, otrygghet och bostadsbrist präglar våra
liv och gör oss i högre grad beroende av våra föräldrar. Decennier av privatiseringar av
bostadsmarknaden, försämringar av arbetsrätten och nedskärningar i välfärden har skapat
miljardvinster åt överklassen men ett skitliv för oss.
Samhället hindras oss från att bli vuxna på riktigt. Den som tvingas bo hemma hos sina föräldrar
eller flytta runt mellan kompisarnas soffor saknar makt över sitt eget liv. Den som är arbetslös, är
timvikarie eller provanställd kan varken på kort eller lång sikt planera sitt liv. Att kunna skapa ett
eget liv, hitta sig själv och få bli vuxen kräver att man har trygghet, frihet och makt över sitt eget
liv. Ingen ska behöva flytta från sin hemstad för att det inte finns jobb och ingen ska låta bli att
flytta från sin hemstad för att man inte kan få en bostad. Ung Vänster vill se ett samhälle där alla
unga kan få ett fast jobb och ett förstahandskontrakt på en lägenhet, oavsett var i Sverige man
vill bo.

Skolpolitisk offensiv - en skola för oss, inte för kapitalet
Idag är skolan ofta något som skapar stress, osäkerhet och sorterar in oss i “bra” eller “dåliga”
elever. Skolan borde vara ett ställe där vi får viktiga kunskaper, nya vänner och utvecklas som
människor. Vi borde studera för att lära oss nya saker vi vill och behöver veta, inte plugga för att
få bra betyg på ett prov och sedan ha glömt allt när vi lämnar klassrummet. Därför vill Ung
Vänster avskaffa betyg och läxor.
Vinstintresset i våra skolor idag är innebär att pengar som bör, ska, gå till oss elever istället går till
privata vinster för riskkapitalister i skatteparadis. Alla som går ut skolan utan godkända betyg har
blivit rånade på den kunskap vi alla har rätt till och gett skolan i uppdrag att fördela. Därför vill
Ung Vänster se ett statligt huvudmannaskap för skolan, där staten tar ansvar för att de
ekonomiska förutsättningarna är likvärdiga för alla skolor. Hur bra utbildning vi får ska inte bero
på vilken skola vi går i.
Barn och unga spenderar stora delar av sina liv i skolan och därför har skolan en viktig roll i att
påverka synen på kön, normer, genus och sexualitet. Skolan kan reproducera en fördomsfull,
patriakal och konservativ sexual- och samhällssyn, eller arbeta för att förändra normer och ge
eleverna verktyg att genomskåda och bekämpa maktstrukturer. Ung Vänster vill ha en sex och
samlevnadsundervisning som inte ugår från cis- och heteronormer och som främjar samtycke,
jämstäldhet och rätten till sin egen kropp.
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Vi vill ha en skola som är till för oss elever och för att uppnå det krävs det en maktförskjutning:
vi kräver ökat elevinflytande och elevdemokrati. Skolan måste utgå från att eleverna faktiskt är
individer med egna åsikter som är intresserade av att lära sig och påverka skolan där man
spenderar majoriteten av sin vakna tid. Elevdemokrati får aldrig reduceras till ett litet elevråd
som får önska skolmat någon gång per termin, utan måste innebära reell makt över
undervisning, schemaläggning, arbetsmiljö och, ja, skolmat.

Retorik
Vi ska kombinera en enkel, kaxig och slagfärdig retorik med en allvarlig och grundad samt tala
om att bara vi är många som är med och kämpar kan vi skapa en annan värld. Vi ska veta vad de
lokala kapitalisterna heter, hur mycket pengar de har och vad man skulle kunna göra med de
pengarna. Vi ska anklaga alla partier och politiska ungdomsförbund för att i första hand gynna
de rika. Vi ska ta upp aktuella problem och visa att det finns väldigt enkla lösningar: ta några
miljarder från överklassen.
Vår retorik innebär även att vi pratar mer allvarligt om vad klassamhället gör med oss. Vi kommer
att lyfta sjukdomar, slitna kroppar, depression, fattigdom och kriminalitet. Vi ska säga att vi
faktiskt har ”ett liv att leva” och att vi har rätt att leva ett värdigt liv. Vi ska förmedla att politik är
på liv och död och att även om det är en hobby eller karriärväg för andra så är det på riktigt för
oss.
Vi ska också peka på att vi har ”En värld att vinna” och tala om en annan värld, om socialismen
som något möjligt – bara vi är många som kämpar tillsammans. Vi ska peka på det
odemokratiska i att några få kapitalister står i vägen för många miljarder människors fria
utveckling.

Förhållningssätt till Vänsterpartiet
I valrörelsen kommer de borgerliga ungdomsförbunden plötsligt vakna ur den dvala de går in i
mellan valen, intresset för politik kommer att öka och skolor kommer vilja att vi håller bokbord
och sitter i debatter. Vi vet att resultatet den 9 september föga kommer påverka
samhällsutvecklingen, vi står inför ett val mellan dålig och sämre politik. Oavsett resultat i valet
kommer nästa regering innebära försämringar för de allra flesta. Vi vet att det som förändrar ett
samhälle inte är främst vem som styr i riksdagen, utan den breda kampen utanför parlamentet.
För Ung Vänster är valrörelsen så mycket mer än att ragga röster åt Vänsterpartiet. Vi ska
organisera ungdomar för att förändra sin egen vardag. Ung Vänster ska vara det självklara
alternativet för unga som är missnöjda med samhället och Vänsterpartiet det självklara
alternativet på valdagen för alla unga röstberättigade. Vänsterpartiet för den mest progressiva
politiken av alla riksdagspartier och om deras stöd ökar har de större möjlighet att få inflytande
över riksdagspolitiken. Men vi vet samtidigt att det inte är antalet mandat Vänsterpartiet får som
gör den avgörande skillnaden i samhället. Vi vill se politisk förändring på riktigt. Vår kamp slutar
inte med valresultatet den 9 september, den fortsätter varje dag på skolor, i bostadsområden
och på fritidsgårdar, där vi organiserar unga för att förändra vår vardag till det bättre.
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Fiendebild
Findebilden fastslår vi för att kunna skapa relevanta konfliktlinjer i valrörelsen, för att påvisa hur
klassamhället, könsmaktsordningen och rasismen tar sig i uttryck i samhället.
Konfliktperspektivet är centralt i vår syn på samhället och därför är det viktigt för oss att slå fast
vår fiendebild för att veta hur vi ska agera och vad vi ska organisera kring.
Vår fiendebild innehåller tre delar, regeringen, högern och överklassen. Regeringen som består
av Socialdemokraterna och Miljöpartiet är en av våra huvudfiender då de idag för en inhuman
flyktingpolitik, genomför generella försämringar i trygghetssystem och för en arbetarfientlig
politik. Företrädare för den borgerliga staten kommer aldrig vara våra vänner men speciellt inte
nu när det i mångas ögon en “vänster-regering” är det viktigt att påvisa skillnaden mella oss och
Socialdemokraterna i vår aktivism och organisering mot de försämringar för människor som
Socialdemokraterna står för.
Högern arbetar aktivt för att motarbeta allt det vi kämpar för då de är det politiska uttrycket för
de rikas intressen. I vår fiendebild är det viktigt att visa det genom att belysa hur deras förslag
slår mot vanliga människor och gynnar stora bolag. Det kommer inte vara svårt att visa på
skillnad mellan oss och högern men det är viktigt att vi hela tiden påvisar vem de företräder.
Överklassen är självklart en del av vår fiendebild, de är de som tjänar pengar på vårt arbete
och de är de som flyr att betala skatt. Vi kan i valrörelsen använda mer populistiska uttryck som
“eliten” eller “de rika” för att nå ut med våra poänger. Vi ska måla upp de som giriga aktörer som
enbart skor sig själva på vår bekostnad. Vi ska sätta ett ansikte på överklassen genom att hitta
lokala miljardärer och visa på hur deras förmögenheter skulle kunna användas för att ge oss
unga ett bättre liv.

Avslutning
Vi har växt upp i en tid där förändringar nästan alltid inneburit försämringar. Vi är fattigare, har
otryggare anställningar och har sämre tillgång till en billig och bra bostad jämfört med tidigare
generationer. Men det behöver inte vara så. Över hela världen har samhälls- och systemkritiska
rörelser växt sig starkare och de som nöjt velat försvara den förda politiken har upptäckt att de
kanske inte sitter så säkert som de trott. Vi som är unga idag känner inte någon
tacksamhetsskuld till socialdemokraterna för den politik som de slutade föra innan vi föddes,
inga förhoppningar till liberala på klimatkrisen och ojämlikheten och vi avskyr rasism och fascism. Det finns i dagsläget ett utrymme och ett behov av en revolutionär vänster. Ett politiskt
projekt som kräver vår rätt och säger att vi har en värld att vinna och ett liv att leva kan inte
annat än att lyckas.
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