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Inledning
Studier och förberedelser i teori, organisation
och argumentation är vad som gett Ung Vänsters medlemmar ett rykte om att vara smarta,
obevekliga och tuffa snarare än skrikiga och
besserwissrar. Våra resurser går inte att mäta
i pengar. Till skillnad från andra ungdomsförbund kommer vi inte kunna köpa annonser,
dela ut dyra profilmaterial eller anställa en drös
med folk för att valarbeta. Istället är vår styrka att
vi är många som är beredda att jobba hårt, men
det kräver också att vi är slipade och pålästa.
Med valfaktahäftena kan du läsa på och
förbereda dig för viktiga och ibland helt
avgörande ögonblick i valrörelsen. Vid bokbordet, på debatten och i klassrummet. I
tidningsintervjun, på insändarkvällen i
klubblokalen och i sociala medier. När du
ska värva en ny medlem, snacka ner högern
eller få någon att gå och rösta vänster
eller organisera sig är valfaktahäftena ditt
första hjälpen-kit och din bästa vän.
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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 utan
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.

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 ska vara
vi som sätter agendan i debatterna och ser
till att ungas intressen tas på allvar. Efter valdagen fortsätter arbetet med att organisera
alla som gått med oss under valrörelsen och
Du som läser det här är en av Ung Vänsters visa på ett systemkritiskt alternativ oavsett valaktivister. Under valrörelsen kommer du upp- resultat. Vårt arbete slutar inte efter den 9:e
leva massor av olika situationer, samla på september utan då är vi fler medlemmar och ett
dig erfarenheter och utmana dig själv på nya starkare förbund som är redo för mer. Det är med
sätt. Du kommer att vara stressad och trött den inställningen vi gör en lyckad valrörelse!
i både kroppen och huvudet, kanske sova
gott efter bra dagar eller ligga sömnlös när Att vara aktivist
det går trögt, eller så är du ute och affischerar Ung Vänster består av unga som tillsammans
om nätterna. Du är inte ensam, utan en av organiserat sig för förändring. Utan medalla Ung Vänstrare som valarbetar i spöregn, lemmarna, utan oss, är vår organisation
stekande sol och i hårda vindar. Framförallt är ingenting. Därför är du och den insats du
du en del av något större, en del av ett förbund gör i valrörelsen viktig. Att vara aktivist
som i 115 år kämpat för socialism och männi- innebär inte att man måste kunna allt, vara
skovärde. För oss handlar politik om våra liv. bäst eller aldrig får tveka. Men det innebär att
du är beredd att jobba hårt, att du tar politik på
allvar och att du fortsätter att kämpa även när
det tar emot. Det har aldrig varit lätt att vara
Valrörelse
Ung Vänstrare. Vi får inga bjudmiddagar, löner
eller hotellrum när vi reser runt. Men vi vet att
En valrörelse är en unik möjlighet för oss att det är när vi organiserar oss tillsammans som
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vi är starka och som vi kan pressa tillbaka mot- Om debatter
ståndarna, vinna segrar och förändra samhället.
Under valår är det betydligt vanligare än annars
att Ung Vänster blir inbjudna till debatter mot
andra ungdomsförbund. Det är viktigt att vi
Om bokbord
tar alla debatter vi blir inbjudna till. Vår roll i
debatter är att visa att det finns alternativ till
Bokbord på högstadie- och gymnasieskolor högerpolitiken som företräds av alla andra
är kanske vårt allra viktigaste verktyg under och att politik inte behöver innebära
valrörelsen. Det är här vi kan prata med elever karriärism och självgodhet. Vi ska visa på
om vad de är intresserade av och det är här vi motsättningarna i samhället och tvinga
värvar majoriteten av våra nya medlemmar. de andra att visa vilken sida de står på.
Ibland tror vi att vi måste kunna en massa för
att kunna vara på ett bokbord – det är inte
sant. Det viktigaste är att vi är där och visar
att en annan värld faktiskt är möjlig och
det kan man göra oavsett om ni precis gått
med eller har varit med under en längre tid.
Syftet med bokbord är att få fler att organisera sig i kampen för ett annat samhälle.

Mall för debattinledning (ca 1 min)
Ibland, men inte alltid får man presentera
sig själv i början av en debatt. Förbered
alltid vad du ska säga och om du inte får
möjligheten, försök få med det viktigaste
i ditt första inlägg under debatten.

Hej! Jag heter XX och kommer från
Vill du veta mer om bokbord? Kolla in Ung Ung Vänster.
Vänsters nya bokbordsguide!
Ung Vänster är ett socialistiskt och feministiskt
förbund. Det är vi för att vi tycker att alla
förtjänar samma möjligheter och rättigheter
Om klasspresentationer
oavsett hur rika ens föräldrar är eller vilket kön
man har.
Att
hålla
en
klasspresentation/aulapresentation är något man lär sig av erfarenhet. Till skillnad från de andra ungdomsförbunden
Knep och tips finns i Röda Boken liksom i detta är vi inga minipolitiker som är här för att jaga
valfaktahäfte. Det är också viktigt att hänga röster, utan vi i Ung Vänster är aktivister. Vi
med extra noga i det som händer i media- anordnar feministiskt självförsvar för alla tjejer,
debatten. Se till att kolla tidningarna dagen vi stoppar utvisningar av asylsökande genom
innan och på morgonen och se tv-nyheterna. blockader, demonstrerar mot nazister och istället
Då kan du se vad det kan tänkas dyka upp för att bara prata om klimatförändringarna åker
frågor på, eller hitta bra information och siffror. vi ner till Tyskland för att stänga ner kolgruvor.
Ung Vänster har tagit fram färdiga klasspresentationsmallar, som du kan hitta i din
klubblokal eller genom att mejla info@
ungvanster.se

Mall för debattavslutning (ca 1 min)
I de allra flesta debatter brukar alla debattörer få
hålla ett avslutande inlägg där man får möjlighet att sammanfatta vad man vill få sagt. Det
är här man avgör vilka ord som blir de sista
publiken kommer att ta med sig, så det är bra att
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vara förberedd på att hålla ett avslutande inlägg. Ha alltid med dig material så att du kan sysselsätta dig och sätta upp klistermärken när du
Som ni har sett är Ung Vänster den enda riktiga väntar på bussen eller flygblad att dela ut på
oppositionen. Till skillnad från alla de andra väg till klubblokalen. Ta en runda och riv ner
bråkar vi inte om olika detaljer och marginal- rasseklistermärken och sätt upp Ung Vänsterförändringar, utan vi vill ha förändring på riktigt. klibbor på håltimmen. Ha alltid en plan b för
oförutsedda händelser. Om det inte kommer
Ung Vänster är det enda riktiga socialistiska, någon ny medlem på öppna mötet, dra ut och
feministiska och antirasistiska alternativet och affischera eller öva argumentation med
vi snackar inte bara, vi gör förändring på riktigt! varandra. Blir ni inte insläppta på skolan,
stå utanför och dela flygblad eller ta
Jag vill avsluta med att säga att vi kan ändra det en trappspringning. Se till att det alltid
här samhället tillsammans, men då måste vi vara finns material på lokalen och beställ nytt innan
många. Det är jättebra att gå och rösta, men det det tar slut.
behövs också att vi är många som kräver våra
rättigheter mer än bara en dag vart fjärde år. Ni Att tänka på
kan till exempel starta en feministgrupp här på • Att följa inriktningen i Ung Vänsters
skolan, om ni jobbar borde ni gå med i facket och
valprofildokument
ni kan såklart också bli medlemmar i Ung Vänster.
Det innebär att vi ger samma intryck, att
man kan veta att Ung Vänster är ett förbund
som står för samma åsikter och mål
Om webbaktivism
oavsett om man träffar oss i Borlänge eller
Helsingborg. Vår valprofil är bra och väl
På samma sätt som du är viktig som aktivist på genomtänkt. Den behandlades av rikstinget
gatan kan du göra viktiga insatser på nätet. På i Falun 2018. Valprofildokumentet går att få
internet gäller samma sak som annars – det tag på genom att maila info@ungvanster.se.
är där många hänger finns också vi – det vill
säga sociala medier och främst Facebook och • Att känna sin publik och att anpassa sig
Instagram. Se till att dela, gilla och kommentera
till de man talar med
politiska inlägg som är bra. När det dyker upp
saker på Ung Vänsters officiella konton måste Olika skolor kräver också olika attityd, stil och
du som aktivist hjälpa till att sprida dem så att teknik, vilket man kan anpassa om man vet
vi når så många som möjligt. Internetaktivism vilka man ska träffa. Förutsättningarna varierar,
kan aldrig ersätta annan aktivism i Ung Vänster liksom vad eleverna är intresserade av. Diskuoch i en valrörelse prioriterar vi alltid att vara ssionerna kan vara väldigt olika beroende på
ute och hålla bokbord, affischera och snacka var i landet man är eller om det till exempel
med folk över att lägga timmar på att diskutera är ett praktiskt eller teoretiskt program. Ofta
med våra politiska motståndare på internet. prioriteras de teoretiska programmen av skolan,
ibland är det de enda vi får träffa. Det är ett
problem och när det inträffar ska vi kontakta
ansvariga samt lärare och rektor och
Alltid redo!
påpeka detta.
Under valrörelsen får inte en sekund gå förlorad.
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Att göra ett sympatiskt, övertygande,
säkert intryck

rummet ca 5 minuter innan lektionen startar.
Då får man chansen att prata lite med några
av eleverna och etablera en relation innan det
Tänk på att vara väl förberedd, så att du vet vad hela börjar. Försök få det till att du presenterar
du ska säga. Att ha anteckningar eller stödord, dig själv och att lärare inte gör det, eftersom
så att du vet vart du ska ta upp tråden om du du då slipper ”ingå i lektionen” lika tydligt. Hur
kommer av dig eller blir avbruten. Tänk framför länge man pratar i inledningen av lektionen
allt på att du har något väldigt viktigt att säga beror förstås på hur lång lektionen är.
och att du har rätt att kräva respekt av klassen
samtidigt som du måste respektera eleverna.
Du ska inte be om ursäkt för att du är där, även
om det finns några som reagerar på att du
är där eller några som beter sig störigt. Tänk
på att du har en hel organisation bakom dig,
att det du gör inte bara handlar om dig och
den klass du pratar inför, utan om förbundets
möjligheter att organisera ungdomar för våra
gemensamma rättigheter. Under den tid du
har fått tilldelat är det du som ska sätta dagordningen för vad som händer i klassrummet –
det ska varken enskilda elever eller lärare göra.

Om valfaktahäftena

Till valet har vi tagit fram valfaktahäften, som
innehåller olika politiska frågor som kan tänkas
komma upp i valet. Vi har försökt sammanställa
så mycket som möjligt vad gäller argument,
fakta och politiska ställningstaganden.
Valfaktahäftena är tänkta att fungera som ett
stöd för dig när du är ute på skolor i klasspressar
och debatter. Läs igenom häftena innan och
ta med dem ut på skolbesöken. Om man inte
kommer ihåg svaret på en fråga är det bra att
Gå igenom några saker innan klass- kunna slå upp det i häftet. Är det ändå en fråga
presentationen, framförallt vilka klasser som du inte vet svaret på så erbjud dig att kolla upp
ska besökas, i vilken kommun skolan ligger i, det i efterhand och mejla eleven det. (OBS! se
vad som är värt att veta om den kommunen alltid till att också göra det när du kommit hem.)
eller skolan, till exempel om det varit mycket
nedskärningar eller om det finns något över- Att en fråga finns med i ett valfaktahäfte
klassområde eller någon känd miljonär man innebär inte att den är Ung Vänsters viktigaste
kan använda som exempel. Det är förstås inte fråga i valet. Vi har snarare försökt ta med
alltid man hinner tänka på sånt, men de gånger så många som möjligt. För att läsa om våra
man gör det har man bättre förutsättningar att viktigaste valfrågor och för att hitta det
lyckas.
mesta om vår valprofil ska du läsa valprofildokumentet. Valfaktahäftena är internt material.
På morgonen samma dag ska man tänka på att Vi delar alltså inte ut dem till intresserade.
välja kläder som passar, som man trivs i, men
som inte nödvändigtvis bekräftar klassens
fördomar om hur ”kommunister” ser ut.
Var på skolan minst en halvtimme före
lektionen börjar. Ska du resa en bit för att Lästips
komma till skolan, se till att ha större marginaler;
du måste hitta till rätt klassrum eller kanske För att lätt kunna hitta i valfaktahäftena ligger
leta rätt på ansvarig lärare och det tar alltid sist i detta häfte ett index och innehållslängre tid än vad man tror. Var utanför klass- förteckning. Det är naturligtvis alltid bra att
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vara så påläst som möjligt om Ung Vänsters
politik när man är ute i valrörelsen men det
ska sägas att man absolut inte behöver kunna
allt om allt för att ändå vara riktigt duktig på
klasspressar och debatter. Våra valfrågor och
vår valprofil läser du om i valprofildokumentet.
Det dokumenten utgör själva grunden för hela
Ung Vänsters valrörelse och därför är det extra
viktigt att känna sig säker på det som står i
det. För fakta och argument kring våra valfrågor och andra vanligt förekommande
frågor så finns valfaktahäftena. Till sin hjälp
finns även Ung Vänster olika program. Principprogrammet där våra grundläggande
principiella ställningstaganden behandlas,
men också vårt internationella-, utbildningspolitiskaoch
arbetsmarknadspolitiska
program finns att använda.
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