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ska ställa högern till svars för att de försvarar
ett ekonomiskt system som möjliggör för
Vi lever i en tid av växande motsättningar exploatering av människor i fattiga länder.
och klyftor. Kapitalismens effekter syns Mot deras marknadsliberala lösningar ställer
tydligt i vår vardag, både här i Sverige och vi vår solidaritet och våra krav på jämlikhet
i resten av världen. På samma sätt formas och rättvisa.
livet för människor över hela världen av den
könsmaktsordning som gör att kvinnors och Samtidigt ska vi aldrig svartmåla. Vi har inget
mäns livsvillkor skiljer sig åt och som ger män intresse av att beskriva läget i världen
makt på kvinnors bekostnad. För vänstern har som sämre än vad det faktiskt är. Vårt
den internationella solidariteten alltid varit budskap är att en annan värld är möjlig. Det är
en viktig princip. Vår solidaritet grundar sig styrkeförhållanden som avgör i vilken riktning
i inte någon allmän välgörenhet, utan i en världen går. När det globala kapitalet är
förståelse av att arbetarklassen i Sverige har starkt får deras intressen genomslag och det
gemensamma intressen med arbetarklassen i enda vi kan sätta emot är vår organisering.
Syd och har allt att vinna på att hålla ihop.
Ung Vänster är en del av rörelsen för global
rättvisa, det ska framgå tydligt under
Från högerhåll för man många gånger fram en valrörelsen.
bild av att världen utvecklas åt rätt håll, många fler får det allt bättre. Fler kan läsa och skri- I vårt internationella program, som finns
va och fler har möjlighet att leva ett drägligt på Ung Vänsters hemsida, kan man läsa
liv. Visst är det sant att världen utvecklas. mer om vår syn på internationell solidaritet
Det är viktigt att komma ihåg. Men det finns och den orättvisa världsordningen.
också en annan verklighet, där klyftorna ökar
– såväl inom som mellan länder. I grund och
botten handlar de globala orättvisorna om
makt och människovärde. De klyftor som den Frihandel
globala kapitalismen skapar dömer miljontals
människor till ett ovärdigt liv. Den som menar Under valrörelsen kommer vi många gånger
allvar med alla människors lika värde kan stöta på liberaler som ser frihandel som en
aldrig blunda för de globala klyftorna.
mirakellösning för alla världens problem och
de globala orättvisorna. Det är naivt och ofta
I valrörelsen har Ung Vänster en viktig ett resultat av att man väljer att bortse från
uppgift i att visa på att de orättvisor som finns grundläggande maktperspektiv och sociala
i världen inte är slumpmässiga. De är logiska dimensioner. Ofta kommer de att försöka
konsekvenser av ett ekonomiskt system, där utmåla oss som bakåtsträvare och motståndare
några fås rikedomar bygger på andras fattig- till global handel. Ung Vänster är inte
dom. Det finns idag tillräckligt med resurser motståndare till handel men handel måste
för att ingen ska behöva vara fattig och för att precis som alla andra internationella fenomen
alla ska kunna leva ett drägligt liv. Problemet förstås utifrån maktrelationer. Det är naivt att
är inte brist på mat och resurser, problemet tro att handel till skillnad från allt annat kan
är fördelningen. Vi ska visa på motsättningen ske frikopplat från maktstrukturer. Hur ska ett
mellan en utveckling som gynnar överklassen fattigt land kunna handla med ett rikt land på
i väst och en utveckling som förmår garantera lika villkor? Vi vill se en rättvis handel, som tar
alla människor en dräglig levnadsstandard. Vi hänsyn till miljön och till sociala rättigheter
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och som dessutom ser till att varje land kan olika sociala rörelser i tredje världen kräver. Det
utvecklas.
är egentligen självklart att handeln dels inte
kan vara fri utan att vara orättvis – eftersom
Den liberala handelsteorin bygger på idén om maktförhållandena i världen är orättvisa
komparativa fördelar, det vill säga att varje land – och dels att handeln inte har ett egenvärde
ska producera det som de är bäst på. Men vad utan är en del av en större utveckling.
man specialiserar sig på får stor betydelse för
den inhemska ekonomin. Det är skillnad på
att vara specialiserad på att odla kaffebönor
eller att vara det på nanoteknik. Problemet Bistånd
för u-länderna idag är att deras ekonomier har
anpassats till centrum och de gamla kolonial- Alla partier, utom Sverigedemokraterna, står
makternas behov, vilket innebär att man idag numera upp för det så kallade enprocentsmålet,
i många fall är fast i en position som råvaru- alltså att minst en procent av Sveriges bruttoproducent. De avancerade ekonomierna är di- nationalinkomst ska gå till internationellt
versifierade istället för att vara specialiserade bistånd. Från höger attackerar man ofta
på enskilda produkter, och har dessutom föräd- biståndet för att vara antingen ineffektivt eller
lade produkter som kan utvecklas ytterligare. för att finansiera regimer som begår övergrepp
En diversifierad ekonomi klarar svängningar mot de mänskliga rättigheterna. Stora delar av
i världsekonomin bättre, medan ett land högern har aldrig varit några varma bidragssom är starkt beroende av en råvara kan få vänner och brukar ta varje chans till att understora ekonomiska problem om priset på den gräva svenska folkets förtroende för biståndsvaran sjunker. Ett exempel är Venezuela, politiken.
som är starkt beroende av sin export av
olja, och som idag har problem när priset på Den svenska biståndsmyndigheten, SIDA, tar
olja har sjunkit i världen.
varje år fram en resultatbilaga till sin årsredovisning så det är inte sant som högern påstår
Högern brukar påstå att Sverige (eller andra rika att man bara skickar iväg pengar utan att följa
länder) byggde sitt välstånd genom frihandel upp resultaten. Samtidigt är resultaten många
och att detsamma måste gälla u-länderna gånger långsiktiga konsekvenser och därför
idag. Detta är inte en sann beskrivning av hur svåra att mäta. Idag har resultatuppföljningen
industrialiseringen i väst gick till. Alla fått konsekvensen att mycket resurser går
avancerade industriländer – inklusive Sverige – åt till administration istället för att gå till
skyddade till en början sina viktiga hemma- människors behov. Självklart vill heller inte vi
marknader. Sverige skyddade till exempel att bistånd ska finansiera diktaturer. Så kallat
sin timmerindustri och England sin textil- budgetstöd, bistånd som går direkt in i statsindustri. Denna möjlighet förvägrar länder i kassan, måste följas upp noga. Budgetstöd
Nord länderna i Syd idag.
är dock många gånger helt nödvändigt för
många barns skolgång runtom i världen.
För oss är det viktigt att vara offensiva när Förtryckande regimer ska inte ges budgetdiskussionen om frihandel dyker upp. Vår stöd, utan biståndet ska istället gå via frivilligprincip är att det är människorna i Syd som organisationer som arbetar med demokratisjälva måste få definiera hur deras handel ska frågor eller fattigdomsbekämpning. Det är inte
se ut. För oss står behovet av utveckling på befolkningen som ska straffas för att eliten är
egna villkor i första rummet. Detta är också vad korrupt.
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Ett problem med biståndet idag är att stora
summor flödar tillbaka till Europa och Nordamerika i form av ränteutbetalningar från
länderna i Syd. Detta är en konsekvens av stor
skuldsättning från kriser på 70-talet. Många
fattiga länder hade om inte räntorna varit så
höga redan betalat av sina skulder. Skuldbördan
är ett resultat av ojämlika globala maktförhållanden och fortsätter att utgöra ett
stort hinder för en jämlik och rättvis världsordning. Ung Vänster vill att de fattigaste
länderna ska få totala och villkorslösa skuldavskrivningar för att kunna använda
pengarna för fattigdomsbekämpning.
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förhållanden är viktigare, så att alla varor är
bra istället för att vi ska få välja mellan olika
sämre varor. Människor med låga inkomster
ska inte skuldbeläggas för att de inte kan
köpa varor med Fairtrade-märke. Vår påverkan
ska inte avgöras av storleken på vår plånbok.
Det är en förminskning av demokratin.

De som verkligen kan utöva konsumentmakt
är större institutioner som kommuner, landsting eller folkrörelser. Det var kommunernas
krav på icke-klorblekt papper som förändrade
pappersindustrin till att erbjuda konsumenterna
oblekt papper. Det var regeringars påtryckningar på företag att bojkotta Sydafrika
Ung Vänster tycker bistånd är viktigt och som till sist ledde till apartheidregimens
skulle gärna vilja att biståndet höjdes (vi har fall. Under en debatt om konsumentmakt
en målsättning på två procent) men samtidigt kan vi vända debatten och ställa krav på
är det viktigt att poängtera att det inte är en bojkott av Israel med hänvisning till den
bristen på bistånd som ligger bakom de statsterrorismen som Israel sysslar med
globala orättvisorna. De verkligt stora kapital- gentemot det palestinska folket.
överföringarna går inte från Nord till Syd, utan
tvärtom från Syd till Nord genom till exempel
räntor och amorteringar på dessa länders
skulder. Ungefär tre gånger så mycket Solidaritet - gemensam kamp för
pengar går från Syd till Nord än tvärtom. gemensamma intressen
Bistånd ska inte användas som påtryckningsmedel eller som ett sätt för svenska företag Globalisering är i grunden ett globalt system
att vinna fördelar i andra länder. Biståndet ska som slår mot såväl Syd som Nord. De maktistället utgå från ett perspektiv om fattigdoms- förskjutningar som skett från de demokratiskt
bekämpning och rättigheter. För att biståndet tillsatta parlamenten till kapitalets slutna
ska ha effekt måste det vara mottagaren som styrelserum har slagit hårt mot arbetarklassen,
definierar behoven och som sätter agendan. oavsett om det varit i Nord eller Syd. Vi kan
också se att kvinnor har drabbats hårdare än
alla andra grupper, då de har de otryggaste
anställningarna och lägsta lönerna. Det är ingen
Konsumentmakt
slump att vi över hela världen ser ökade klassklyftor, nedmontering av välfärdssystemen och
Många, framförallt från LUF och MUF, menar krav på flexibilitet på arbetsmarknaden i i stort
att man genom sitt konsumtionsmönster, till sett varje land. Problemen beror inte på enskilda
exempel vilka varor man köper, kan påverka länders skattesatser eller regleringar, utan är
olika företag. Fokuset på konsumentmakten direkta konsekvenser av globaliseringen.
tar ofta fokus från de stora samhällsinsatserna.
Vi som enskilda konsumenter har ofta De nyliberala strukturanpassningsprogram
ganska lite makt. Att förändra produktions- som påtvingats Syd har även i stor utsträckning
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genomförts i Nord, i Sverige har det lanserats
som EMU-anpassning och “den enda vägens
politik”. Det är i grund och botten samma
logik som gör att man privatiserar sjukvården i
Stockholm och i Mocambique. Och det är
samma intressen som driver på för att man
ska försämra arbetsrätten i Sverige och
betala ut svältlöner i Malaysia. Den globala
kapitalismens utveckling har snarare resulterat
i att de arbetande folkens gemensamma
intressen runt om i världen är tydligare och
mer sammanflätade än någonsin. Vi har
mycket att vinna på att hålla ihop med
arbetarklassen i tredje världen. Därför kämpar
vi tillsammans med sociala rörelser i Syd, och vi
organiserar oss för att förhindra överflyttning av
makt till odemokratiska överstatliga organ som
idag styr världsekonomin. Kampen mot globaliseringen handlar därför inte om välmenande
idealism, utan om internationell solidaritet
– gemensam kamp för gemensama intressen.

Terrorismens orsaker
Idag domineras debatten om kampen mot
terrorismen av liberaler och konservativa
som förespråkar mer bomber och militära
lösningar på problemen i Mellanöstern.
Detta får förödande konsekvenser för
människor i dessa länder. Det var denna
mentalitet som ledde till invasionen av Irak
2003 som destabiliserade hela regionen och
gav utrymme för IS/Daesh att växa fram.
“Lösningen” skapade alltså möjlighet för
islamister att växa fram. Detsamma gäller
användandet av drönare för att genomföra
utomrättsliga avrättningar i hela Mellanöstern
- det skapar extremism då det ofta är civila
dödsfall i samband med dessa bombningar.
Västs imperialism är det som idag skapar
extremism och är ingen lösning. Lösningen
är att ge människor självbestämmande
och att hjälpa till genom bistånd för att se till
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att basbehov är tillgodosedda och ge dem
möjlighet till utbildning och välfärd.

Aktuella konflikter och geopolitik
Nedan följer en kortfattad beskrivning av ett
antal aktuella konflikter. Dessa beskrivningar
syftar inte till att ge någon heltäckande
bild av läget i varje konflikt, det får man
själv söka efter mer information om man
behöver, utan snarare till att ge en kort
bakgrundsbeskrivning och tydliggöra vad som
är viktigt för oss att lyfta fram under debatter.
Syrien
Inbördeskriget i Syrien inleddes som ett folkligt uppror mot diktatorn Bashar al-Assad, vars
familj har styrt landet under lång tid. Upproret
i Syrien var en del av den Arabiska våren 2011.
Under det första året utvecklades situationen
till att nu vara ett fullskaligt inbördeskrig, där
rebellerna och regeringen får stöd och
uppbackning av andra länder. Länder som
USA, Storbritannien, Qatar och Saudiarabien
stödjer rebellerna medan till exempel Kina,
Iran och Ryssland stödjer regeringen.
Rebellerna har inte kunnat enas och har under
den senaste tiden blivit allt mer splittrande,
en större del av rebellstyrkorna utgörs nu
av olika typer av fundamentalister. Länge
såg det ut som om rebellerna skulle kunna
vinna kriget och tvinga bort Assad från makten,
men under det senaste året har rebellerna
pressats tillbaka av regeringsstyrkorna.
Under kriget har närmare 400 000 människor
dödats. Båda sidor i kriget har gjort sig
skyldiga till allvarliga brott mot de mänskliga
rättigheterna. Över fem miljoner människor
är på flykt utanför Syrien och sex miljoner är
internflyktingar. Ungefär 97 % av de flyktingar
som har kunnat lämna landet finns i grannländerna, det är alltså bara en oerhört liten
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del som har kunnat fly till Europa. Ung
Vänster tycker att Sverige ska gå tillbaka till att
ge alla syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd. Samtidigt måste det bli lättare för
flyktingar från Syrien att ta sig in i Europa, och
vi är därför förespråkare för att man inför ett
asylvisum som kan sökas på ambassaderna.
Kriget i Syrien och USA:s invasion av Irak gav
möjlighet för IS att växa sig till en regional aktör
- en organisation som begick horribla brott
mot befolkningen i området. IS bekämpades
primärt av de kurdiska styrkorna YPG/YPJ
tillsammans med amerikanskt flygvapen.
Kurderna har sedan dess börjat bygga ett
demokratiskt samhälle i norra Syrien - idag
en självstyrande region i Syrien. Kurderna
i området har sedan länge motarbetats av
Turkiet som vill krossa alla försök till kurdiskt
självstyre till varje pris. Turkiet stöttade IS och
2018 invaderade Turkiet Afrin, en av delarna i
de kurdiska områdena. Den turkiska regimen
har sedan länge fört ett blodigt krig mot
kurderna i kurdernas eget land och fängslat
oppositionspolitiker som uttryckt missnöje mot
regimen. Ung Vänster står självklart på YPG/
YPJ:s sida mot den turkiska fasciststaten. De
som för kampen mot IS ska ha all vår solidaritet.
Israel och Palestina
Den israeliska ockupationen av de palestinska
områdena har pågått under lång tid. Det har
snart gått femtio år sedan sexdagarskriget. På
Västbanken styr den palestinska myndigheten
och i Gaza styr Hamas. Västbanken omringas
av en mur som Israel har byggt och som strider
mot internationell rätt. Muren har spelat
en viktig roll för att underlätta för utbyggnaden av nya bosättningar och har
drabbat den palestinska befolkningen på
Västbanken hårt. Under de senaste åren har
utbyggnaden av bosättningar ökat hastigt.
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som styr vilka varor som får importeras och
exporteras. Blockaden har fått ödesdigra
konsekvenser för befolkningen på Gaza och
situationen blir allt värre. Det råder brist på
viktiga förnödenheter och den palestinska
ekonomin har slagits sönder av blockaden.
FN har vid flera tillfällen kritiserat blockaden.
Israel har vid ett flertal tillfällen genomfört
större operationer gentemot Gaza, till exempel
invasionen 2014, där tusentals människor
- en stor andel civila - dog när bland annat
sjukhus och flyktinganläggningar bombades.
Konflikten mellan Israel och Palestina är inte en
konflikt mellan två jämbördiga parter. Grundproblemet är den israeliska ockupationen och
därför kräver Ung Vänster att den upphör. Vi
stödjer krav på bojkott av israeliska varor
och kräver att den olagliga blockaden av
Gaza avbryts.
USA
Sedan Sovjetunionens fall har USA varit den
dominerande stormakten i världen. Detta tar sig
också uttryck i deras relationer till olika länder
i världen. Mycket av deras utrikespolitik styrs
utav geopolitiska intressen och därför kan man
rättfärdiga stöttandet av diktaturer för gynna
sina intressen i ett specifikt område. Detta tar
sig i uttryck på olika sätt i olika delar av världen.
I Latinamerika styrs USA:s politik av kampen
mot progressiva element, till exempel deras
blockad mot Kuba. Den blockaden rättfärdigas
med att Kuba är en kommunistisk diktatur,
samtidigt som man inte förespråkar en blockad
mot Laos eller Kina. Det handlar inte om
principer utan om geopolitik, där man vill slå
mot motståndare i närområdet.

Detta präglar också deras motstånd mot
den folkvalda regimen i Venezuela och
deras stöttande till den av en kupp tillsatta
Gaza är sedan år 2007 tillbaka satt i blockad presidenten i Brasilien. Historiskt har USA
och det är Israel – och till viss del Egypten – stöttat och skapat högerextrema grupper som
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mördat folkrörelseledare och fackföreningsledare i till exempel Nicaragua och Colombia. I
sin kamp mot droghandeln har också USA tagit
sig friheten att använda sig av militär på andras
territorier.
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vapen, medan Saudiarabien inte möter några
sanktioner när de använder fosforbomber.
Med världens överlägset största militär och
med baser över hela världen tvekar inte
USA på att ta till våld för att nå dit man
vill, samtidigt som man använder sig av
I Östasien styrs USA:s politik av deras kamp mot taktiker som handelshinder och ekonomiska
Kina i området. Detta gäller till exempel deras sanktioner för att vinna politiskt inflytande.
stöttning av och militärbaser i länder som Sydkorea och Japan, och det har blivit mer tydligt Ryssland
i samband med Kinas expansion i Sydkinesiska Rysk utrikespolitik präglas likt USAs av geohavet och när Nordkorea har spänt musklerna politiska intressen. Ryssland har rustat upp de
och provsprängt kärnvapen. Sedan Trump till- senaste 20 åren och har spänt musklerna och
trädde har USA implementerat tullar mot Kina använt sig av sin militär vid olika tillfällen för att
och pratar om att höja fler för att skaffa sig säkra sina intressen. Ryssland invaderade både
ekonomiska fördelar gentemot Kina. Konflikten Georgien 2008 och Ukraina 2014, i båda fall för
på koreanska halvön är närmare en lösning än att stötta ryska minoriteter. I det andra fallet
på länge på grund av Sydkoreas initiativ och annekterade även Ryssland stora landeftergifter och ska inte tillskrivas Trumps områden. Båda dessa incidenter bryter mot
twittrande.
internationell rätt och syftar till att stärka
Rysslands geopolitiska läge. Rysk militär har
USA är bland de främst ansvariga för den in- också trappat upp antalet stora övningar
stabilitet och osäkerhet som råder i mot både Baltikum och Sverige vilket
Mellanöstern. Deras politik i regionen har görs för att skapa oro och visa muskler.
inneburit en lång rad angreppskrig och Ryssland arbetar även med ett omfattande
interventioner, med syfte att säkra tillgång desinformationsarbete gentemot omvärlden i
till handel och naturresurser och att störta till exempel både USA och Sverige.
USA-fientliga regimer. Idag genomför USA
även drönarbombningar i hela Mellanöstern, i I Mellanöstern har Ryssland länge hållit sig
strid med internationell rätt och med mängder utanför men har alltid haft starka band till både
av civila dödsoffer som följd. USA:s Syrien och Iran. De gav sig in i kriget i Syrien
politik i Mellanöstern rättfärdigas ofta med två 2015 med omfattande bombningar till stöd
argument – kriget mot terrorismen och för Assad och detta har tillsammans med Irans
spridningen av demokrati i världen. Dessa hjälp lett till att syriska regimen har vunnit mark
argument är ihåliga. I själva verket är USA i kriget. Ryssland har inga tankar om demokranära allierade med Turkiet och Saudi- ti och frihet i sitt urval av allierade och har
arabien, två länder som absolut inte är nyligen, liksom USA, sålt ut de kurdiska
demokratiska och som är bland de främsta grupperna i Rojava genom att låta
allierade till IS och andra terror- turkiska flygplan använda sig av syriskt
organisationer i regionen. USA står även luftrum och godkänt Turkiets invasion av Afrin.
bakom Israels olagliga ockupation av Palestina. Ryssland stöttar den syriska regimen eftersom
man vill ha tillgång till en hamnbas i
USA:s utrikespolitik är fylld av hyckleri, till Medelhavet, men också för att säkra inflytande
exempel säger man sig bomba Syrien för att de i en region där USA har omfattande inflytande.
bryter mot krigsrätt när de använder kemiska
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Sveriges utrikespolitik

En feministisk utrikespolitik

Ung Vänster vill se en utrikespolitik där vi står
upp för mänskliga rättigheter, fred och frihet
oavsett vem som bryter mot dem och
oavsett ekonomiska intressen. Vi vill se
en
utrikespolitik
som
bygger
på
internationell solidaritet och som utmanar den
orättvisa världsordningen.

I en värld präglad av könsmaktsordningen
har män och kvinnor drastiskt olika levnadsvillkor och möjlighet att forma såväl det
egna livet, som samhället man lever i. Ung
Vänster vill se en genomgående feministisk
utrikespolitik som adresserar detta. En
feministisk utrikespolitik handlar om att
stärka kvinnor som grupp och därmed om att
flytta makt och resurser från män till kvinnor.

Utrikesminister Margot Wallström har i vissa
fall gjort bra uttalanden gentemot exempelvis
Israel, men har också vikt sig inför länder som
Saudiarabien för att upprätthålla svenska
kapitalintressen där. Vi vill inte ha en utrikespolitik för storkapitalet utan en utrikespolitik
för okompromissbar rättvisa.

Eftersom fattigdomen slår olika mot män och
kvinnor behövs det ett feministiskt perspektiv
i biståndspolitiken. Ung Vänster vill att man
inför en målsättning för biståndet som vid sidan
om fattigdomsbekämpning och rättighetsperspektivet innefattar ett könsmaktsperspektiv. En feministisk biståndspolitik
handlar också om att ge stöd till organisationer
Ett förbud mot vapenexport till diktaturer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa.
och krigsförande länder
Vidare ska biståndspolitiken syfta till att
öka kvinnors möjligheter till utbildning och
Sverige är världens största vapenexportör sett försörjning.
till vår befolkningsstorlek. Vapenexporten
anses som nödvändig för att vi ska kunna Nästan hundra kvinnor dör varje dag i
ha en egen vapenproduktion, som i sin tur samband med graviditet och nästan 99 %
är nödvändig för att bevara vår alliansfrihet. av dessa återfinns i de fattiga delarna av
Samtidigt gör svenska storföretag varje världen. Runt 47 000 kvinnor dör till följd av
år stora vinster på att svenska vapen används osäkra aborter. Det är allvarliga konsekvenser
i krig och konflikter världen över. Vi tycker av fattigdom, otillräcklig sjukvård och en politik
att dagens lagstiftning om att vapenförsäljning som syftar till att upprätthålla könsmaktsinte är tillåten till krigförande länder och ordningen och försämrakvinnors rätt till
till länder som genomför allvarliga kränkningar sexuell och reproduktiv hälsa. Kvinnors
av de mänskliga rättigheterna måste efterföljas självbestämmanderätt över den egna kroppen
fullt ut. Vi vill se ett demokratikriterium inskränks genom att man inte får tillgång till
där vapenexport inte heller tillåts till säkra preventivmedel. Detta är inte bara direkta
diktaturer. Sverige ska inte sälja vapen till resultat av kvinnoförtryck och fattigdom, utan
länder som begår grova övergrepp mot också en konsekvens av en moralistisk biståndsden egna befolkningen. Ung Vänster vill att den politik där till exempel Trump drog in allt
svenska vapenexporten minskar och på sikt bistånd till organisationer som vill stärka abortförbjuds.
rätten.
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Aborträtten är idag under attack, också i vårt
närområde. Flera länder inom EU har under de
senaste åren infört eller lagt fram regeringsförslag som inskränker aborträtten, och som
därmed undergräver kvinnors rätt till den
egna kroppen. Bara för att aborter är olagligt
innebär det inte att de inte genomförs. Den
stora skillnaden är att de genomförs med
sämre säkerhet och att riskerna därmed ökar
för kvinnan. När konservativa och reaktionära
krafter tvingar kvinnor till att genomgå
farliga och illegala aborter innebär det att
många kvinnor riskerar livet. Rätten till den
egna kroppen är grundläggande i den feministiska kampen. Ung Vänster försvar konsekvent
aborträtten och vill att kvinnor ska kunna
komma till Sverige och genomföra en kostnadsfri abort.
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svenska sexköpslagen lägger skulden där den
hör hemma.

EU:s och Sveriges roll i världen

Det svenska EU-medlemskapet har förändrat
den svenska utrikespolitiken. Mer och mer av
vår utrikespolitik samordnas mellan utrikesministrarna på EU-nivå, vilket försvårar för
möjligheten att ha en självständig röst i utrikespolitiken. Denna utveckling har varit extra
tydlig sedan Lissabonfördraget trädde i kraft
och EU fick en egen utrikesminister, eller för
att använda den korrekta titeln; Europeiska unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik, i form av Catherine
Ashton. Ung Vänster försvarar möjligheten för
Prostitution och trafficking utgör stora Sverige att ha en självständig utrikespolitik.
problem i världen. FN beräknar att kriminella
grupper tjänar cirka 7 miljarder dollar varje år EU:s funktion gentemot de enskilda
på handel med kvinnor och barn. Mellan 600 medlemsländerna är att stärka kapitalets
000 till fyra miljoner människor blir varje år ställning genom att flytta makt från folkvalda
offer för människohandel. Enligt Amnesty finns parlament till överstatliga institutioner, där
det inga tecken på att handeln med kvinnor en politisk riktning åt höger är fastslagen
och flickor avstannar eller minskar. Det stora redan från början. Till exempel är det endast
problemet bakom prostitution och trafficking den icke-folkvalda EU-kommissionen som kan
är mäns efterfrågan på kvinnors kroppar. lägga fram motioner i EU, vilket innebär att EUDärför är det viktigt med lagstiftning, som den parlamentet har begränsad makt att
svenska sexköpslagen, som lägger skulden faktiskt åstadkomma förändring. Eftersom
där den hör hemma. Ung Vänster vill parlamentsplatser är fördelade efter befolkning
utvidga sexköpslagen så att den också gör det att EU styrs av stora länder
innefattar sexköp utomlands.
i norra Europa, vilket gör att EU:s politik
till stor del gynnar länder som Tyskland
Kvinnors rättigheter är också mänskliga rättig- på bekostnad av länderna i södra Europa.
heter. Det krävs krafttag för att bekämpa det
sexualiserade våldet som vapen i konflikter. Vi Det är på flera områden EU:s utrikespolitik
vill att Sverige stödjer insatser inom FN som måste förändras för att EU ska kunna bidra till
handlar om att bekämpa detta. Kvinnor måste en positiv utveckling i världen, i vart fall i högre
ges plats och utrymme att vara en del i freds- utsträckning än vad som idag är fallet. Det
processer och samhällsbygge. Trafficking, handlar till exempel om att avbryta
människohandel
och
prostitution
ska militariseringen av EU, om att förändra EU:s
bekämpas med lagstiftningar som likt den jordbrukspolitik så att den inte slår ut bönder
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i tredje världen och om att se till att EU inte
bygger murar mot omvärlden utan att det ska
finnas lagliga vägar in till Europa. Utöver det
driver Ung Vänster också att EU:s förmånliga
handelsavtal med Israel sägs upp så länge
som den israeliska ockupationen fortsätter.
Vi vill också att EU:s fiskeavtal med Marocko
sägs upp, fram till dess att det västsahariska
folket har fått frihet.
Sverige måste kunna prata med en egen röst
i utrikespolitiken. Därför är vi motståndare till
att allt mer av utrikespolitiken samordnas inom
EU. Vi ska vara en röst som står upp för fred
och frihet och som protesterar mot brott mot
de mänskliga rättigheterna oavsett vem som
begår dem. Ung Vänster vet att vi måste lämna
EU för att kunna flytta tillbaka makten till folket.
Euron
Euron är utformad på ett sådant sätt att
den ska gynna tysk export och missgynna
exempelvis grekisk export. Om Tyskland hade
haft en egen valuta skulle den ha varit värd
mer än vad euron är värd idag vilket hade
gjort tyska varor dyrare än de är idag och det
motsatta hade gällt för Grekland, vilket hade
gynnat deras export. Euron konstruerades för
att gynna Tysklands ekonomi och för att kunna
knyta än fler länder till den nyliberala europeiska
centralbanken. Ung Vänster vill fortsatt att
Sverige ska stanna utanför Eurosamarbetet.

Försvars- och säkerhetspolitik
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välfungerande militärt försvar – även om det
idag självklart inte finns något militärt hot mot
Sverige – ytterst handlar det om att försvara
demokratin och vårt nationella oberoende.
NATO
Vår viktigaste fråga i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten handlar om att värna
Sveriges alliansfrihet. Ung Vänster är
motståndare till ett svenskt NATO-medlemskap
och försvarar alliansfriheten. Om Sverige går
med i NATO kommer det att bli väldigt svårt
att föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Det kommer knyta oss närmare USA
och även försvåra för oss att kritisera USA,
när de begår brott mot mänskliga rättigheter.
Sverige undvek till exempel att skriva under ett förbud mot kärnvapen för att foga sig
efter USA:s och NATO:s påtryckningar. Ett
NATO-medlemskap hade inneburit att vi
hade allierat oss med länder såsom fascistiska
Turkiet, ett land som fängslar oppositionella,
bombar sin egen befolkning och invaderar
grannländerna. Vi menar att det är omöjligt att
säga att man står upp för fred och frihet om man
är allierad med länder som USA och Turkiet.
NATO har en lång historia av att stötta
amerikanska geopolitiska intressen snarare
än att syfta till fred och demokrati. I Libyen
blev NATO verktyget för att fälla diktatorn
Ghadaffi vilket har lett till kaos och att IS/
Daesh har kunnat etablera sig i området. I
Serbien genomförde NATO under Kosovokriget
1999 en omfattande bombkampanj utan ett
FN-mandat vilket strider mot internationell
rätt. NATO består även av några av de mest
krigförande länderna i världen, exempelvis
Turkiet. Turkiets invasion av Afrin har lett till
etnisk rensning och omfattande brott mot
internationell rätt men mötts av tystnad från
NATO.

Ung Vänster betonar Sveriges roll för att
förespråka fredliga och politiska lösningar
på konflikter runt omkring i världen. Idag
råder det ingen brist på vapen och soldater,
men många gånger brist på bistånd och
resurser för samhällsuppbyggnad. Vi tycker
däremot också att Sverige behöver ett Idag finns det inget folkligt stöd för ett
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NATO-medlemskap. Trots det har både den
senaste högerregeringen och den nuvarande
socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit
små steg för att närma sig NATO. Detta kan synas till exempel genom värdlandsavtalet som
syftar till att förenkla för NATO att kunna
stationera trupper i Sverige i händelse av krig
i närheten och för Sverige att stötta NATO.
Ung Vänster vill att vi river upp värdlandsavtalet och slutar med smygandet in i NATO.
Vi vet att en alliansfri nation kan verka för fred
och rättvisa i världen. Endast då kan vi på
riktigt säga ifrån mot stormakter som
stampar på människors rättigheter och
sätter sina intressen framför liven på
människor i fattigare länder. Därför ska vi
motstå alla försök att gå med i en militärallians såsom NATO, varken direkt eller i smyg.
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att
skaffa
kärnvapen
på
1950-talet
organiserade vi motståndet och lyckades
stoppa svenska atombomber. Den traditionen
fortsätter idag, och Ung Vänster kämpar
fortfarande mot de mest destruktiva
vapen människan har skapat. Ingen stabil
världsfred kan byggas om stormakterna har
vapen som kan förgöra allt liv på jorden. I
och med värdlandsavtalet med NATO riskerar
Sverige idag att bli bas för NATO-länders
kärnvapen. Detta är ännu ett argument för
varför värdlandsavtalet måste rivas upp
– Sverige ska inte användas som bas för
massförstörelsevapen. Ung Vänster vill se
internationellt bindande avtal om nedrustning
och förbud för kärnvapen.

Avslutning
Värnplikt

•

Den borgerliga regeringen beslutade 2009 att
avskaffa den allmänna värnplikten, och 2015
valde regeringen att återinföra värnplikten i
liten skala. Värnplikten är viktig för försvarets
folkliga förankring, vilken är avgörande för
att behålla dess demokratiska legitimitet.
Ung Vänster vill införa en allmän och
könsneutral värnplikt, där alla unga är •
ålagda att mönstra. Detta handlar inte om att
vi vill ha en försvarsmakt som är större, utan
ett försvar som har folklig förankring och en
personalförsörjning som går att lita på.
•

Kärnvapen
Ung Vänster har en stolt historia av
kärnvapenmotstånd. När Sverige övervägde

Ung Vänster vill se en utrikespolitik där
Sverige står upp för mänskliga rättigheter,
fred och frihet genom alliansfrihet oavsett
vem som bryter mot dem – det kan vara
Rysslands annektering av Krim eller
amerikanska utomrättsliga avrättningar
i Pakistan – och oavsett ekonomiska
intressen.
Vi vill se en utrikespolitik som bygger på
internationell solidaritet och som utmanar
den orättvisa världsordningen.
Vi vill se ett ökat bistånd som utgår ifrån
människors behov och som bekämpar
de ökande klimatförändringarna.
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Frågor och svar

Om vi står utanför Nato kan vi inte påverka
de länderna till det bättre?
Vill Ung Vänster ge mer pengar till försvaret? Det är viktigare att signalera till andra länder
Vi tror att försvaret kommer behöva i världen att vi inte stöttar olika NATO-länders
utökade anslag för att säkra vårt nationella angrepp eller att vi är allierade med dem. Om
oberoende men framförallt bör vi lägga de det handlar om att påverka - varför bjuds inte
på smartare saker än svindyra JAS-plan till Ryssland in till NATO för att på så sätt påverka
exempel.
dem?
Varför vill ni återinföra allmän värnplikt?
Vi ser idag att försvarets personalförsörjning har stora problem. Att vara soldat
eller sjöman är inte som vilket annat jobb som
helst på arbetsmarknaden och det är svårt för
försvaret att rekrytera och behålla personal.
De problem som vi idag ser i försvaret är
en av anledningarna till att vi vill ha allmän
värnplikt, men den viktigaste handlar om att
vi vill ha ett försvar med folkförankring. Det är
inte minst en viktig demokratifråga. Samtidigt
vill vi inte återgå till exakt hur det såg ut förr.
Vi vill att värnplikten ska vara könsneutral och
att både killar och tjejer därför ska mönstra.
Varför ska vi inte vara med i NATO?
Sveriges viktigaste uppgift är att förespråka
fredliga och politiska lösningar på världens
konflikter. Då ska vi heller inte vara medlemmar
i en aggressiv militärallians med USA och
Turkiet i spetsen. Om vi går med i NATO
kommer det vara svårt för oss att föra en
självständig säkerhets- och utrikespolitik.
Ung Vänster vill inte att vår utrikespolitik
underkastas
stormaktsintressen.
Sverige
ska stå upp mot kränkningar av mänskliga
rättigheter, mot förtryck och krig oavsett
vem det är som begår övertrampen. Att
försvara alliansfriheten är Ung Vänsters
viktigaste försvars- och säkerhetspolitiska fråga,
först då kan vi föra en utrikespolitik som
minskar spänningarna mellan stormakterna.

Varför ska vi förbjuda vapenexport till
icke-demokratier?
Vi ska inte beväpna diktaturer som
använder vapnen mot den egna befolkningen.
Det är viktigare för oss än ekonomiska
intressen. Sverige har därutöver redan
idag en förhållandevis bra lagstiftning om
vapenexport, men den måste efterlevas i
högre utsträckning. Vi ska inte sälja vapen till
krigförande länder eller till länder som begår
allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.
Men utvecklingen går åt rätt håll! Det blir
färre fattiga och människor har aldrig haft
det så bra som idag.
Det är riktigt att en del saker går åt rätt håll i
världen idag. Det är förstås bra, men inte en
anledning till att blunda för att det fortfarande
finns stora problem. Resurser och makt är mer
ojämlikt fördelat i världen idag än vad det har
varit tidigare. Klyftorna ökar och motsättningarna mellan olika delar av världen
riskerar att bli större. Att klyftorna ökar
är ett resultat av den globala kapitalismen,
för att vi ska få en rättvis värld behöver vi ett
annat ekonomiskt system.
Vi i den rika världen måste hjälpa de fattiga
länderna mer?
Ett bra sätt är att sluta exploatera människor i
fattigare länder. Problemet idag är egentligen
inte att vi hjälper de fattiga länderna, utan att
vi blir rika på grund av att de är fattiga. Vi lever
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i en orättvis världsordning där den rika världen
får makt på fattiga länder. Internationell
solidaritet handlar för oss om gemensam kamp
för gemensamma intressen. De flesta som
bor både i Nord och Syd har gemensamma
intressen av ett ekonomiskt system där inte
överklassens vinstintressen sätts i första
rummet.
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vill vi se en jämlik värld, och då måste man
ifrågasätta USA:s globala dominans.

Har biståndet verkligen någon effekt?
Biståndet är en viktig del av att utrota fattigdom och ojämlikhet, men är inte det enda
verktyget som krävs. Samtidigt som vi skickar
bistånd till fattiga länder, sker de stora kapitalöverföringarna istället från länder i Syd till
Hindrar inte globaliseringen oss från att ha länder i Nord. Sveriges bistånd ger effekt. Vi
högre löner och högre skatter än omvärlden? tycker inte att biståndet ska användas för att
Det är en myt som högern ofta sprider. Enligt sätta länder i Syd i en starkare beroendeden är det oundvikligt att genomföra höger- ställning, utan det måste vara upp till mottagare
politik, privatisera, skära ned och sänka att själv definiera vilka behov som finns i det
skatterna, och det är så klart bekvämt för egna landet.
högern att beskriva det på det sättet. Men
samhället styrs inte av naturlagar, utan det Vad ska vi göra åt u-ländernas skulder?
är styrkeförhållanden som avgör i vilken Ung Vänster tycker att de fattigaste länderna
riktning vi går. Vi kan visst driva vänster- ska få en villkorslös skuldavskrivning. Hade
politik, men då krävs det att vi blir starkare det inte varit för de höga räntorna hade
och att fler organiserar sig för sina intressen. många av dessa länder redan betalat tillbaka
sina skulder. Skulderna har använts som ett sätt
Frihandel är vägen mot en rättvisare värld. för västvärlden att styra fattigare länder, och
Vad tycker ni om frihandel?
villkora skuldavskrivningar med marknadsDet är naivt och tro att avreglerad handel liberala förändringar. Att skriva av skulderna
automatiskt blir fri, och i så fall fri för vem? är nödvändigt för att vi ska få en jämlik värld.
Handel sker inte i ett vakuum, utan i ett
socialt sammanhang där maktrelationer får stort Vad ska vi göra åt kriget i Syrien?
genomslag. Hur ska ett fattigt land kunna Inbördeskriget i Syrien är den brutalaste
handla på lika villkor med ett rikt land? Vi tycker konflikt som pågår i världen, och det är också
det viktigaste är att vi har en rättvis handel där en oerhört komplicerad situation. För oss är
u-länder själva tillåts styra hur deras handel bäst det tydligt att inbördeskriget i Syrien inte har
kan regleras för att deras länder ska utvecklas. några militära lösningar, utan det som krävs
är diplomatiska och politiska åtgärder som
Varför hatar vänstern USA?
leder till ett vapenstillestånd och så småningom
Vi hatar inte alls USA, men däremot ser vi till fred. Vi bör stötta de demokratiska krafter
att USA har en dominant ställning som som finns i området till exempel kurdiska
den enda kvarvarande supermakten idag. Rojava. Vi vill se ett demokratiskt Syrien, där det
Denna ställning använder man för att driva i syriska folket själva tillåts avgöra sin framtid.
genom sina intressen, starta krig och genomföra
ockupationer och det är vi motståndare till.
Istället för dagens orättvisa världsordning
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Vad tycker ni om konflikten mellan Israel och
Palestina?
Konflikten mellan Israel och Palestina är inte
en konflikt mellan två jämbördiga parter.
Konfliktens
kärna
är
den
israeliska
ockupationen och innan den upphör finns
det inga förutsättningar för en rättvis fred.
Ung Vänster vill se en tvåstatslösning och vi
kräver att utbyggnaden av de israeliska bosättningarna upphör och att blockaden av
Gaza hävs.
Hur vill ni förändra Sveriges utrikespolitik?
Vi vill se en utrikespolitik där Sverige
konsekvent står upp för fred, frihet och
mänskliga rättigheter oavsett vem det är
som kränker dem och oavsett ekonomiska
intressen. Vi ska sluta exportera vapen till
diktaturer och till krigförande länder. Sverige
ska vara ett land som driver en självständig
utrikespolitik i riktning mot global rättvisa.
Vad menar ni med en feministisk utrikespolitik?
På grund av att vi har en könsmaktsordning
som är global ser mäns och kvinnors livsvillkor
väldigt olika ut. Kvinnor drabbas hårdare av
fattigdom, krig och konflikter. Män har också
på ett globalt plan mer makt än kvinnor. Den
svenska utrikespolitiken kan inte blunda för
denna ojämställdhet, och för att göra något åt
den så menar vi att det krävs ett feministiskt
perspektiv i utrikespolitiken. På alla områden
ska Sverige verka för att män och kvinnor ges
jämställda villkor och lika mycket makt att
forma sina egna liv och länderna där de bor.
Varför vill ni gå ur EU?
För att det är en odemokratisk union som
är gjord för att gynna överklassen i Europa,
genom att till exempel flytta makt från
vanliga människor till EU-kommissionen.
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Samarbeta kan man göra ändå och resor
skedde innan EU fanns. Tiden det tar att visa
upp passet är värd besväret, om det innebär
att vi får tillbaka makten till våra folkvalda
parlament.
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Ordlista
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Värnplikt
Att staten kallar människor till militärFrihandel
tjänst som man är skyldig att delta i. Sverige
Handel som sker utan tullar eller avgifter har idag återinfört en begränsad värnplikt
mellan länder. Idag har EU inga tullar inom efter att i flera år ha haft en yrkesarmé, där
sig, men däremot höga tullar på till exempel alla soldater har det som yrke.
jordbruksprodukter mot resten av världen.
Överstatliga institutioner
Geopolitik
Institutioner som har makt att fatta beslut över
Politik med ett geografiskt perspektiv. länders regeringar. Ett exempel är EU, som kan
Mycket politik måste förstås utifrån geografin stifta lagar som står över Sveriges lagar.
- till exempel är USA extremt fientliga mot
Kuba eftersom de två länderna är så nära
varandra, Ryssland stödjer Syriens regering
eftersom man vill ha tillgång till
Medelhavet, o.s.v.
Nord och Syd
Nord och Syd är ett sätt att beskriva den
globala uppdelningen mellan länder som
suger ut och länder som blir utsugna, eller
mellan den fattiga och rika världen. Man kan
också prata om centrum och periferi, vilket
kan vara mindre förvirrande (eftersom till
exempel Australien tillhör det globala Nord,
trots att landet geografiskt ligger söderut).
Sanktioner
Bestraffningar eller påtryckningsmedel som
FN, andra internationella organisationer eller
enstaka länder kan tillämpa mot addra länder.
Dessa bestraffningar handlar ofta om ekonomiska blockader eller handelsförbud, men kan
också sträcka sig till diplomatiska eller militära
åtgärder.
Tullar
Avgifter som tas ut på handel över
nationsgränserna. Till exempel kan ett företag
utanför EU som vill sälja jordbruksprodukter
inne i EU behöva betala tull till EU för att få
föra in sina varor i EU.

