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Verksamhetsplanen beskriver vilka utmaningar som ligger i fokus för förbundet under de
kommande åren, med utgångspunkt i vår syn på det politiska läget i Sverige och omvärlden. Den
pekar på strategier och prioriteringar för Ung Vänster, organisatoriskt och politiskt, som vi vill
använda för att nå våra målsättningar under kongressperioden men också på längre sikt.
Ung Vänsters uppgift under den kommande kongressperioden delas in i tre delar:


Vi ska vara en röst för vår målgrupp; för unga kvinnor, unga ur arbetarklassen och andra
som inte har makten över sina egna liv.



Vi ska visa på ett progressivt alternativ till både till status quo och reaktionära krafter.



Vi ska mobilisera för förändring. Genom att vinna kortsiktiga segrar som förändrar
människors vardag skapar vi hopp om ett bättre och rättvist samhälle.

Verksamhetsplanen är hela förbundets, inte bara förbundsstyrelsens. De strategier och
prioriteringar som slås fast i dokumentet gäller för alla nivåer och all den verksamhet som sker
inom ramarna för Ung Vänster. Genom verksamhetsplanen har kongressen möjlighet att styra
förbundets politik och organisation i den riktning som kongressen anser vara riktig.

Det politiska läget
Det politiska läget idag kännetecknas av en hårdnande klasskamp från överklassen. Nyliberala
ekonomiska dogmer är fortfarande förhärskande, och välfärdsapparater fortsätter rustas ned,
samtidigt som ett reaktionärt politiskt projekt växer i styrka. Arbetarklassen är splittrad och
fragmentiserad, vilket försvårar motståndet mot den rådande politiska och ekonomiska
ordningen.
De segrar arbetarrörelsen historiskt har vunnit gällande arbetsmiljö, trygghet på jobbet och
välfärd håller på att rullas tillbaka. Samtidigt som vårdpersonal går på knäna till följd av
nedskärningar och privatiseringar dör arbetare runt om i Sverige till följd av bristande
arbetsskydd. I dagens Sverige är förslitningsskador, psykisk ohälsa, otrygghet och lönedumpning
vardag för arbetarklassen. Den här utvecklingen sker dock inte utan motstånd. Över hela landet
organiseras arbetsplatskamp och demonstrationer mot nedskärningar och för en värdig välfärd.
Stora delar av arbetarklassen och fackföreningsrörelsen radikaliseras, och det är bara genom den
kampen som progressiv förändring är möjlig.
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Runt om i världen reser sig folk mot den nyliberala politiken som förts de senaste 30 åren och
som har urholkat välfärdssystem, sänkt löner och skapat arbetslöshet. Den här kampen är inte
alltid progressiv - i vissa fall tar de sig i uttryck av radikala protester och systemkritik från vänster
och i andra i fascism och högerpopulism. Det gamla politiska etablissemanget har svårare att
mobilisera då de idag inte erbjuder något alternativ till den gråa hopplöshet som är
nyliberalismen. Vi ser att socialdemokratin idag är en systembevarande kraft, och att en
vänsterpolitik som inte utmanar överklassens ägande är dömd att misslyckas. Ung Vänster vet att
kapitalismen måste avskaffas för att vi ska få tillgång till den levnadsstandard vi förtjänar, och för
att vi ska kunna skapa ett klasslöst samhälle.
Ett av överklassens främsta vapen för att bevara sin makt är splittring. Idag skapas
misstänksamhet och avstånd mellan olika delar av arbetarklassen baserat på bland annat
rasifiering, kön och funktion genom medvetna politiska åtgärder från överklassen och deras
politiska företrädare. Detta yttrar sig t.ex. i förslag om lägre löner för nyanlända, den växande
inkomstklyftan mellan män och kvinnor och nedskärningar i rätten till assistans. Överklassens
strategi för splittrandet av arbetarklassen sprider sig nedåt och syns även inom arbetarklassen.
När överklassen såväl som olika vänstergrupperingar verkar splittrande måste vi lyfta frågor som
rör solidaritet, gemenskap och enighet och vara en röst för alla delar av arbetarklassen. Vi i Ung
Vänster ska vara medvetna om att heteronormativa strukturer genomsyrar samhället och att
dessa strukturer utestänger och försvårar för de som inte passar in. Vi ska lyfta antirasism, hbtqpersoners rättigheter och feminism och knyta samman dessa kamper i ett revolutionärt
socialistiskt projekt.

Politiska prioriteringar
Kamp mot klassamhället
Vi får ofta höra att klassklyftorna i Sverige ökar. För oss är det mer än bara oroande statistik. För
oss handlar det om våra liv. Det betyder att några få lever i lyx och överflöd samtidigt som vi
andra oroar oss för om pengarna ska räcka till både busskort och hyra. Det betyder att medan
överklassen har råd med en tredje lägenhet tvingas vi ta ett andra jobb. Och trots att vi lever i
samma land så skiljer sig medellivslängden med 10 år mellan överklassområdet Danderyd i
Stockholm och arbetarklassförorten Bergsjön i Göteborg. Att Sverige är rikare än någonsin är
ingenting vi märker. Vi i arbetarklassen arbetar hårdare, tjänar sämre, är oftare sjuka och dör
tidigare än överklassen.
Vi är socialister eftersom att vi ser att klassamhället är orättvist. Ung Vänster accepterar inte ett
system som bygger på överklassens rikedom. Vad som krävs är en politik som inte bara minskar
klassklyftorna, utan som krossar klassamhället. Vi kräver gratis och utbyggd kollektivtrafik, nya,
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bra och billiga hyresrätter, arbete åt alla och vi kräver att överklassen betalar för det. Vi kräver
samma möjligheter och rättigheter för alla, oavsett om du är uppväxt i Askim, Alby eller Aleppo.
Vi vet att det är vi som måste visa på klassklyftorna för att kunna organisera fler unga i kampen
mot det orättvisa systemet som upprätthåller klassklyftorna. Vi vet att konflikten står mellan
arbetare och arbetsköpare. Vi måste driva frågor som gör att vi i arbetarklassen får mer av det vi
tillsammans producerar. Därför är sex timmars arbetsdag ett av de viktigaste kraven för att flytta
fram arbetarrörelsens positioner.
Målsättningar för kamp mot klassamhället


Att vi ska visa hur arbetarklassen påverkas av klassamhället idag



Att utveckla samarbetet med den fackliga rörelsen



Att arbeta för att få upp sex timmars arbetsdag i samhällsdebatten

Antifascistiskt oc h antirasistiskt arbete
Antirasism
Vi lever i en tid av hårdnande motsättningar, och rasismen är den motsättning som hårdnat
mest. Rasistiska organisationer växer, exploateringen av papperslösa arbetare breder ut sig och
rasistiska våldsbrott ökar. Vi ser ett skrämmande samförstånd mellan nästan alla partier kring
gränskontroller, utvisningar och repression. Samtidigt ser vi hur borgerlig media svartmålar våra
förorter och pekar ut oss som vår tids största otrygghetsproblem, när det är mot oss vårt
samhälles våld och förtryck är riktat. Det är inte första gången i historien vi ser hur
borgerligheten utmålar oss som problemet när det är vi som blir utsatta. Att blunda för det våld
och förtryck rasifierade utsätts för idag är i direkt motsättning med vår uppgift att organisera
arbetarklassen för ett klasslöst samhälle utan någon form av förtryck. Vi vet att när en del av
arbetarklassen förtrycks kan vi inte stå enade mot kapitalismen, könsmaktsordningen och
rasismen.
Ung Vänster måste klara av att bemöta och bekämpa alla uttryck för rasism. Vi måste kunna
kanalisera den ilska som rasifierade ungdomar i Sverige känner, genom att ta kampen mot den
rasism som många möter varje dag. Vi måste stå upp mot vardagsrasism såväl som organiserade
rasister, och vi måste bygga ett politiskt projekt som sätter ord på och bekämpar
misstänkliggörande, otrygghet, förtryckande myndighetsutövning och diskriminering i skolan,
bostadskön och på arbetsmarknaden.
En högt prioriterad fråga är asylfrågan. Sen hösten 2015 råder det konsensus inom det politiska
etablissemanget att driva en repressiv massutvisningspolitik med stängda gränser. Många letar
efter en politisk kraft som organiserar för ett alternativ till detta, och Ung Vänster ska vara den
kraften. Vi ska fortsätta driva frågan om rätten till asyl, och bekämpa den rådande politiken. Vi
ska göra motstånd mot förvar, mot utvisningar och mot gränskontroller.
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Antifascism
Fascistiska och fascistoida krafter flyttar fram sina positioner. Under de senaste åren har attentat
mot asylboenden blivit vardag, och det fascistiska våldet ökar. Detta innebär ett direkt hot mot
rasifierade, HBTQ-personer, fackföreningsaktiva, socialister och fler. Ung Vänster är en del av
den antifascistiska rörelsen, och en viktig uppgift för oss är att organisera motståndet mot
fascismen. Vår strategi består både av att på kort sikt förneka fascisterna utrymme, att bedriva
propaganda på gator och torg och att på lång sikt samla arbetarklassen i kamp mot kapitalismen.
När fascisterna försöker ta plats i det offentliga rummet ska vi bemöta dem och begränsa deras
utrymme, enligt principen av ett brett, folkligt och konfrontativt motstånd.
Målsättningar för antirasism och antifascism


Vi ska organisera kring frågor som unga rasifierades otrygghet och förtrycket de utsätts för



Vi ska ägna oss åt studier och debatt för att utveckla vår förståelse av rasism



Vi ska delta i rörelser för asyl- och flyktingsolidaritet, mot förvar och deportationer



Vi ska agera brett, folkligt och konfrontativt mot fascister och deras propaganda

Nationell satsning på feministiskt självförsvar
Feministiskt självförsvar är en av Ung Vänsters mest slagkraftiga praktiker. Det är en praktik som
ger tjejer en möjlighet att träffas, diskutera sina erfarenheter och hitta strategier mot det
sexualiserade våldet. Det feministiska självförsvaret är en del av vår stolta historia av att ge tjejer
verktyg att försvara sig mot det sexualiserade våldet och samtidigt lägga skulden där den hör
hemma - hos de som utövar det sexualiserat våld.
Under kongressperioden kommer vi att genomföra en nationell satsning på det feministiska
självförsvaret med huvudfokus på att stärka och utveckla självförsvaret på distriktsnivå. Vi
kommer att göra en organisatorisk inventering av självförsvaret vars syfte är att bygga en
gemensam struktur för det feministiska självförsvaret i förbundet. Ett annat arbete som kommer
att vara av största vikt de kommande åren är att skapa förutsättningar för tidigare generationer av
instruktörer såväl som nyutbildade instruktörer att känna sig välkomna i instruktörskollektivet.
Att alla instruktörer känner ett ansvar inför självförsvarets utveckling och samtidigt känner att de
har det stöd de behöver inom strukturerna för självförsvaret är en grundbult för att det
feministiska självförsvaret fortsätter att vara en samhällsförändrande kraft.
Det feministiska självförsvaret kommer under kongressperioden även att fokusera på att bygga
fler och starkare kontaktnätverk med tjej- och kvinnojourer, tjejseparatistiska organisationer och
diverse förbund samt anordna fler öppna pass runt om i förbundet. Det är genom en sådan
prioritering som vi på ett så effektivt sätt som möjligt kan skapa opinion kring praktiken och nå
ut till fler unga tjejer.
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Målsättningar för det feministiska självförsvaret


Att det under kongressperioden genomförs en inventering av det feministiska självförsvaret
och dess strukturer.



Att samarbeten med prioriterade organisationer och föreningar utvecklas och förstärks
genom det feministiska självförsvaret.

Miljö och klimat
Kampen mot klimatkrisen är en ödesfråga för vår tid. Utsläpp till följd av mänsklig verksamhet
har lett till en temperaturökning som redan orsakar enormt lidande världen över och med dagens
utveckling kommer situationen fortsätta förvärras. Samtidigt sticker politiker och storföretag
huvudet i sanden och fortsätter sätta profiten före klimatet. Kapitalismen har visat sin oförmåga
att lösa problemet – det är tydligt att lösningarna på klimatkrisen måste vara socialistiska. Här
spelar Ung Vänster en central roll. Vi kombinerar en förståelse för klimatkrisen som ett resultat
av kapitalismens inneboende motsättningar med en revolutionär praktik, vana av organisering
och en vision av ett hållbart socialistiskt samhälle. Rörelsen för ett hållbart samhälle sträcker sig
över hela världen och vi har ett ansvar för att delta i, stärka och radikalisera den.
Målsättningar inom miljö och klimat


Ung Vänster ska under kongressperioden delta i kampen mot klimatkrisen, både i Sverige
och internationellt.



Vi ska stärka banden till miljö- och klimatorganisationer, och vara en röst för en
revolutionär socialistisk klimatpolitik.



Vi ska ägna oss åt studier av miljö och klimat ur ett socialistiskt perspektiv, för att fördjupa
vår egen förståelse för frågorna.

Organisatoriska satsningar
Ung Vänster är en organisation som är vårt verktyg för att kunna förändra vår egna vardag. Men
det är också en organisation som är formad av oss. Det är vi som bestämmer vad Ung Vänster är,
mycket genom den aktivitet som vi för. Precis som vi organiserar oss för våra egna intressen så
finns inte organisationen till för någon annan. Vi ska genom vårt klubbarbete organisera de mest
radikala delarna av arbetarklassens unga. Vi ska lägga vårt största fokus på att vara där dem vi vill
organisera är - på gator och torg, skolan och på våra arbetsplatser. Men det är även viktigt att vara
på sociala medier. Vi spenderar alla mer tid och använder sociala medier i vår vardag - detta är
ett utrymme vi måste använda oss av. Samtidigt måste vi reagera på och även vara en del av det
som händer i våra områden. Vi är inte som andra politiska organisationer som kommer
ovanifrån och säger hur våra liv ser ut och vad som gör dem bättre. Det finns ingen som är bättre
lämpad att förstå hur Ung Vänster kan bli en del av ungas vardag där du bor än du själv, som
aktiv Ung Vänstrare.
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Rusta upp distrikten
Om Ung Vänster ska vara den förändrande kraften som vi vill se i samhället behöver vi vara
välorganiserade. De självgående distrikt och klubbar som vår organisationsmodell bygger på
finns idag inte i samma grad som tidigare. Anledningarna till detta är många, men vi måste slå
fast att förutsättningarna förändrats. Vårt förbund är i en ständig förändring och måste hela tiden
anpassas för att bli bättre och för att vi ska kunna växa. I en progressiv rörelse måste målet att ha
en så välfungerande organisation som möjligt för att snabbt kunna reagera och föra upp det vi vill
på dagordningen. Idag kan vi se att det finns delar av vår organisation som inte tjänar de syften
som de skapats för och som står i vägen för att Ung Vänster ska vara den samlingsplats där
arbetarklassens unga radikaliseras och skapar förändring. Vi ska under kongressperioden
prioritera de delar av förbundet där det traditionellt har funnits fungerande distrikt, men som
idag är svaga. På så sätt kan vi bredda förbundets verksamhet och garantera en närvaro i en större
del av landet. För att Ung Vänster ska kunna vara den reella kraft för förändring som vi vill att
det ska vara så krävs det att basarbete och aktivism inte bara utförs i städerna och stadskärnan
utan också på landsbygden. Att utföra aktivism med geografisk spridning är nödvändigt för att nå
ut till potentiella medlemmar som bor ute på glesbygden eller i mindre orter. Hur aktivism bäst
organiserats är upp till varje distrikt och klubb, men vi ser att behovet av en bred aktivism är
stort, och någonting som vi bör prioritera under kommande verksamhetsperiod.
Målsättningar


Att förbundsstyrelsen under verksamhetsåret ska fokusera på att få fungerande styrelser i
de distrikt vi traditionellt har varit starka i.

Förbundscentralens roll
Förbundscentralen ska vara en instans medlemmar ska kunna kontakta för att få hjälp med allt
som rör Ung Vänster-arbete. Det betyder att man skall få det stöd man behöver för att kunna
genomföra fattade beslut från förbunds, distrikts- och klubbstyrelsen. Förbundscentralen skall
alltid vara enkel att kontakta och aldrig vara en bromskloss i organisationen. Förbundscentralens
ska vara ett stöd till hela förbundet snarare än en instans som tar sig an egna projekt.
Materialhantering, medlemshantering, intern kommunikation och ekonomisk administration är
exempel på överordnade uppgifter för förbundscentralen.
Målsättning


Att förbundsstyrelsen under kongressperiodens första år gör en utvärdering av
förbundscentralens funktion och tjänster som ligger till grund för en omstrukturering av
arbetet
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Förbundets utskott
Utskottens roll har varierat över tid och har skiljt sig åt utskotten emellan. Målet är att utskotten
ska avlasta förbundsstyrelsen och kunna ta in kompetens som styrelsen som helhet inte har.
Vi ser att det i dagens läge finns det ett behov att ge utskotten ett större ansvar över det egna
arbetet och kunna lägga egna förslag på arbetet som läggs till förbundsstyrelsen. Samtidigt ska
utskotten inte tappa de praktiska uppgifter som man har haft ansvar för de senaste åren.
Målsättning


Att förbundsstyrelsen lägger nya direktiv för hur utskotten ska arbeta med syfte att ge dem
en mer självständig roll

Internfeministiskt arbete
Ung Vänster är ingen isolerad ö. Det innebär att de maktstrukturer som vi ser i samhället även
genomsyrar vår egna organisation. Inom ett förbund, vars syfte är att bekämpa det rådande
systemet och dess förtryckande funktioner, spelar det internfeministiska och interndemokratiska
arbetet en central roll. Ung Vänster har genom åren utvecklat en mängd strategier som syftar till
att synliggöra, skapa förståelse och motverka internfeministiska problem. Vi använder oss av
talarlistor och talarstatistik, talartidsbegränsning och kvotering inom våra styrelser för att
garantera internfeminismen i förbundet.
En annan internfeministisk strategi som vi använder oss av är tjejseparatistiska träffar.
Separatism är ett verktyg som syftar till att stärka tjejer som grupp men även som individer och
det är ett verktyg som vi även använder oss av i vår externa praktik Feministiskt självförsvar.
Inte sällan anordnas andra typer av träffar parallellt, såsom “killträffar” och “övrigtträffar”.
Varken killträffar eller övrigtträffar är separatistiska sett till kön och vår grundsyn är att den
centrala träffen i sammanhanget är tjejträffen. Under de senaste åren har killträffarna och
övrigtträffarna sett olika ut både till innehåll och deltagare. Förbundsstyrelsen har ett ansvar i att
formalisera och konkretisera hur dessa träffar på bästa sätt bör utformas. Under den kommande
kongressperioden har förbundsstyrelsen ett ansvar i att se till att formerna för de olika träffarna
utvecklas och fastslås men även att se till att distrikten får den hjälp de behöver i det
internfeministiska arbetet.
Målsättningar för det internfeministiska arbetet:


Att utveckla, konkretisera och formalisera såväl tjejträffar som kill- och övrigträffar
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Röd Press
Under den senaste kongressperioden fattade förbundsstyrelsen beslut om att lägga utgivningen
av förbundets utåtriktade tidning Röd Press på is. Namnet Röd Press används nu till en
medlemstidning, som går ut till alla medlemmar men också används i utåtriktat syfte. Denna
tidning ersätter förbundets tidigare interntidning Rak Vänster. Under kongressperioden ska
förbundsstyrelsen utveckla den nya medlemstidningen. Fokus ska ligga på tidningens potential
som politisk-ideologisk plattform, för att utveckla debatten inom förbundet och vänstern och för
att knyta samman politiska kamper över hela landet.

Valarbete och eftervalsarbete
2018 är ett valår, och det påverkar allt politiskt arbete. Vi förstår parlamentarismens
begränsningar, och efter de senaste årens reaktionära sväng i riksdagspolitiken är det väldigt
tydligt att vi inte kan sätta vårt hopp till en socialdemokratisk regering. Samtidigt ser vi
möjligheterna som ges av att fler bryr sig om politik än vanligtvis, och det är vårt ansvar att
använda det utrymmet för att organisera för en progressiv politik.
Ung Vänster är inte ett parti, vi ställer inte upp till val. Det vi har att vinna på valrörelsen är
möjligheten att sprida vår politik och få debatten att handla om våra frågor samt potentialen att
växa som förbund när fler och fler ungdomar vill organisera sig. Som socialister ser vi att
organisering för vänsterpolitik är den viktigaste kraften för att vinna segrar, och följaktligen är
vår främsta uppgift att organisera.
I valrörelsen kommer vi konfronteras med övriga partipolitiska ungdomsförbund, och det är
centralt att vi markerar ett avstånd från dem. För Ung Vänster är det ointressant att delta i de
andra ungdomsförbundens spel – vi är inga ungdomspolitiker, vi är inte politiskt aktiva för att
kunna göra karriär utan för att förändra världen. Vi ska visa på skillnaden mellan oss och alla
andra partipolitiska organisationer, genom att ställa rasistiska utgångspunkter, signalpolitik och
personvalskampanjer mot vår organisering i vardagen, vår erfarenhet av hur det är att vara ung i
Sverige idag, och vår ständiga kamp för förändring. Vi ska inte heller bli en valapparat åt
Vänsterpartiet. Det är viktigt att samarbeta med Vänsterpartiet kring organisatoriska och
politiska frågor i valrörelsen, men till skillnad från övriga ungdomsförbund ser vi att vi är två
olika organisationer som har olika roller att fylla. En viktig del av samordningen med
Vänsterpartiet är att Ung Vänster ska ta alla skolbesök och debatter på skolor som partiet bjuds
in till.
Lika viktigt som valarbetet är eftervalsarbetet. Om vi vill kunna behålla den styrka som
valrörelsen kommer ge vårt förbund är det nödvändigt att arbeta aktivt för att behålla de
medlemmar som blir aktiva inför valet. I det arbetet är det centralt att styrelser på alla nivåer
fungerar, att medlemsvården fungerar väl och att vi anordnar studier för att skapa förståelse för
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att vårt arbete inte kan upphöra när valet är över. Vi måste också fortsätta driva politiska projekt
direkt efter valet.
Målsättningar för valrörelsen 2018:


Att vi ska närvara på varje skolbesök som vi bjuds in till.



Att av samtliga debatter ska minst hälften tas av tjejer.



Att varje distrikt ska innan sommaren 2018 ha kommit överens med sitt partidistrikt och
dess partiföreningar om att det är Ung Vänster som tar alla skolbesök.



Att i samband med varje skolbesök ska det delas ut information om en vänsterfika som
ligger inom två veckor.



Att i varje distrikt ska det anordnas en vänsterhelg efter valdagen, som det mobiliseras till
under hela valrörelsen.

Studier i förbundet
Studiearbete har alltid varit en central del av vår rörelses verksamhet. För att kunna förändra
världen måste vi förstå den, och det är därför vi studerar. Studier fyller flera viktiga funktioner i
Ung Vänster: de ger ideologiska verktyg för att analysera omvärlden och formulera strategier,
praktisk och politisk kunskap för att kunna debattera, tala och argumentera för socialism,
feminism och antirasism, samt en känsla av gemenskap och samhörighet med förbundet och
progressiva rörelser över hela världen. Studiearbetet är också ett medel för att motverka
genomströmningen i förbundet. Om man vet vad vi vill förändra, hur vi förändrar och varför vi
vill förändra så är chansen större att man stannar kvar i förbundet. Detta samtidigt som att ett bra
studiearbete bygger vår nya kader.
Studier är väldigt viktiga för att förbundet ska fungera, och det är hela styrelsens ansvar att se till
att medlemmar erbjuds lämpliga studier. Förbundsstyrelsen har ett helhetsansvar för att klubbar
och distrikt ges möjlighet att hålla kvalitativa studier, genom stöd, vägledning och hjälp med
studiematerial.
Behovet av grundstudier kan inte överskattas, och ett särskilt stort ansvar ligger på
förbundsstyrelsen i att tillhandahålla relevant, pedagogiskt studiematerial som på grundnivå
förklarar Ung Vänsters ideologi och politik. Nedan följer andra prioriteringar för studiearbetet
under kongressperioden.

Marxism för tjejer
Vårt studiearbete är ingenting som kan åläggas enskilda medlemmar, utan ansvaret för
medlemmarnas ideologiska utveckling är något som måste ligga på organisationen som sådan. Vi
ser att killar som grupp oftare ägnar sig åt marxistiska studier och tar större plats i den
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socialistiska debatten samtidigt som tjejer som grupp oftare tar ett större organisatoriskt ansvar
för organisationen.
Vi ser att vårt förbund består av en mängd tjejer som är politiska och ideologiska förebilder men
vi kan även se att de ämnen som killar och tjejer väljer att fördjupa sig inom är vitt skilda. Killar
tenderar att fördjupa sig inom socialism medan tjejer tenderar att fördjupa sig inom feminism,
någonting som i sig är problematiskt för vår organisations utveckling. Vår socialistiska ideologi
kan aldrig förpassas till att vara till för ett fåtal. Därför kommer alla förbundets tjejer under
kommande kongressperiod att erbjudas att gå kursen Marxism för tjejer.
Marxism för tjejer är ett koncept för en tjejseparatistisk kurs vars syfte är att stärka tjejer som
grupp och som individer på ett ideologiskt plan. Genom Marxism för tjejer skapar vi ett rum där
tjejer tillsammans kan diskutera och utveckla sina socialistiska teorier, någonting som kommer
gynna vår internfeminism och vår socialistiska teoriutveckling. Under kursen diskuteras ämnen
såsom grundläggande marxistiska begrepp, synen på staten, arbetsvärdelära och utopi.

Antirasistiska studier
Vårt studiearbete är inte något vi håller på med för att det är kul. Vi använder oss av vårt
studiearbete för att kunna analysera och förstå vår vardag för att sen kunna omforma det till
politisk praktik för förändring. Vi ser att vi inte lyckats organisera den rasifierade arbetarklassen i
den utsträckning som vi borde. För att komma till bukt med det problemet så måste vi inte bara
vara i förorterna utan vi måste även ha en politik och problemformulering som speglar det som
påverkar deras vardag.
Vi ser att vi behöver höja upp studierna kring vår antirasism för att förbundet i stort ska kunna
ha en fördjupad förståelse över bland annat rasismens ursprung, rasifieringsprocessen och hur
kapitalismen och rasismen samverkar. Det här studiearbetet är en oumbärlig del av att skärpa
förbundets antirasistiska analys och politik.

Fördjupningsstudier
För att kunna bygga våra medlemmar till att bli kader, ledande i förbundet, är fördjupade studier
a och o. Fördjupade studier är studier som är till för att kunna se omvärlden och strukturer i ett
större perspektiv och förstå våra viktigaste politiska teorier. Vi har under de senaste åren sett hur
några distrikt har varit ledande i att bedriva fördjupningsstudier som kursdagar eller helgkurser.
Det finns en enorm möjlighet att för närliggande distrikt att kunna utnyttja denna chans att få ta
del av fördjupade studier utan att behöva arrangera dem själva. Förbundet måste ta ansvar för att
denna möjlighet utnyttjas, genom att skapa strukturer för hur man mobiliserar granndistrikt till
ett sådant studietillfälle. Vi ser även ett behov att starta den här typen av fördjupade studier i de
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grannskap där det inte finns en tradition av att arrangera sådana studier. Därför ska
fördjupningsstudier i samråd med berörda distrikt arrangeras.
Helgkurser är en effektiv form av fördjupningsstudier som måste bli vanligare i förbundet, men
de kan inte ersätta vissa andra former av fördjupningsstudier. Förbundet ska ansvara för att det
finns

fördjupande

studiematerial

med

diskussionfrågor

som

kan

användas

för

fördjupningsstudier, främst i klubben men även som ensam aktivist. Förbundet ska också
fortsätta

samarbetet

med

Kvarnby

folkhögskola

om

att

ordna

CSN-berättigade

fördjupningsstudier. Kvarnby folkhögskola är en enorm tillgång för vår rörelse, och vi bör
använda oss av deras resurser och erfarenhet för att stärka förbundets studiearbete.

Samarbeten
Vår organisation har vuxit fram bland unga arbetande och studerande som gemensamt verkade
för förändring av samhället. Ung Vänster är ett revolutionärt ungdomsförbund och därför förstår
vi vikten av samarbeten med andra, för oss strategiskt utvalda, organisationer och förbund. Vår
organisation har rötter i arbetarrörelsen och kvinnorörelsen med tydliga kopplingar till miljöoch fredsrörelsen, den fackliga rörelsen, den antirasistiska rörelsen och tjej- och
kvinnojoursrörelsen. Idag är det viktigare än på länge att samarbetena med andra organisationer
och rörelser stärks och utvecklas. Utskotten har en tydlig roll i arbetet med att bevara, stärka och
utveckla samarbeten.

Avslutning
Ung Vänster har en mer än 100 år lång historia av kamp mot det klassamhälle och den
könsmaktsordning som känns inpå bara skinnet. Genom åren har våra strategier förändrats,
aktiviteternas utformning varierats och vår ideologi utvecklats. Vissa saker är däremot
oföränderliga - vår grundläggande syn på förändring, vår kamp för jämlikhet och rättvisa och
vårt mål om det klasslösa samhället fritt från alla former av förtryck. Genom denna
verksamhetsplan utstakar vi en riktning för hur Ung Vänster ska bedriva denna kamp och i sin
tur stärka arbetarrörelsen.
Det verktyg för förändring som vi kallar Ung Vänster har en viktig funktion att fylla. Vi är de
som outtröttligt säger ifrån när någon drar ett sexistiskt skämt i korridoren eller fikarummet, vi
är de som skriker oss hesa på antirasistiska demonstrationer och vi är de som ständigt tar
kampen för ett i grunden annat samhälle. Vår organisering är vårt främsta vapen och det är idag
viktigare än på länge att vi tillsammans går ihop för våra gemensamma intressen.

