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Inledning
Detta är Ung Vänsters verksamhetsplan för den kommande kongressperioden.
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.
Verksamhetsplanen delas in i fem delar:

● Vi är en del av en politisk rörelse!
● Vi finns i ungas vardag!
● Organisationen Ung Vänster
● Studier
● Vi utmanar borgarnas hegemoni!
I den första delen beskrivs de kamper som Ung Vänster tar del i samt vad som kännetecknar vårt
arbete i respektive kamp. Under rubriken "Vi finns i ungas vardag!" lyfts de strategier förbundet
har för att nå ut till fler personer i vårt politiska subjekt, d.v.s. unga ur arbetarklassen. Därefter
följer rubriken "Organisationen Ung Vänster" som syftar till att beskriva Ung Vänsters interna
arbete med fokus på organisatoriskt arbete. Under nästföljande rubrik, "Studier", beskrivs de
studier som på ett eller annat sätt berör hela förbundet och slutligen, under rubriken “Vi
utmanar borgarnas hegemoni!”, fastslås våra strategier för att ytterligare nå ut med våra åsikter
och vår verksamhet.
Verksamhetsplanen är hela förbundets, inte bara förbundsstyrelsens. De strategier och
prioriteringar som slås fast i dokumentet gäller alla nivåer och all den verksamhet som sker inom
ramarna för Ung Vänster. Verksamhetsplanen antas av hela förbundet genom förbundets högsta
beslutande organ, kongressen och innebär en möjlighet för medlemmarna att styra förbundets
politik och organisation i den riktning som kongressen anser vara riktig.

Det politiska läget
Det politiska läget i 20-talets början kännetecknas av en hårdnande klasskamp från överklassen.
Nyliberala ekonomiska dogmer är fortfarande förhärskande, och välfärdsapparaten fortsätter
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rustas ned samtidigt som ett reaktionärt politiskt projekt växer i styrka. Arbetarklassen är
splittrad och fragmenterad, vilket försvårar motståndet mot den rådande politiska och
ekonomiska ordningen och de segrar arbetarrörelsen historiskt har vunnit håller på att rullas
tillbaka.
Samtidigt som vårdpersonal går på knäna till följd av nedskärningar och arbetare dör till följd av
bristande arbetsskydd finns det fler miljardärer än någonsin i Sverige. 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. 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. Det gamla politiska etablissemanget har svårare att
mobilisera då de idag inte erbjuder något alternativ till den gråa hopplöshet som nyliberalismen
innebär.
Vi i Ung Vänster kämpar utanför parlamenten och där är klimatkampen den mest synliga just
nu. De stora klimatstrejkerna och klimataktionerna mobiliserar många ungdomar. Än så länge
präglas dessa rörelser av en rättfärdig vrede över situationen men med en bristande analys och
strategi. Ung Vänster har blivit en naturlig del i den nationella och internationella
klimatrörelsen, särskilt som drivande i den radikala, aktivistiska och antikapitalistiska grenen.
Det här är en rörelse som nyligen har vunnit en stor seger i och med nekandet av tillstånd för
fossilgasimport i Göteborg. Klimatrörelsen representerar en öppning i den socialistiska kampen.
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, för att vi ska kunna rädda
vår planet 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 genom rasism,
könsmaktsordningen och andra förtryck såväl som medvetna politiska åtgärder från överklassen
och dess politiska företrädare. Detta tar sig exempelvis uttryck genom ett hårdnande
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debattklimat med fokus på brott och straff, genom statsbudgeten som utan tvekan kommer leda
till nedskärningar i det vi sägs äga gemensamt och genom att fler och fler tvingas ta så kallade
gigjobb eller andra tillfälliga anställningar som ökar avståndet mellan arbetare och därmed
splittrar arbetarkollektivet och försvårar organisering för gemensamma intressen. Samtidigt som
borgarklassens politiska representanter tillsammans med regeringen skär och sågar i välfärden
framställer de det som att välfärden inte räcker till alla. Vi vet att Sverige är rikare än någonsin,
men istället för att bygga ut välfärden för oss alla väljer man att sänka skatten för de allra rikaste.
Fascism och reaktion är bland de starkaste politiska tendenserna idag. Sverigedemokraterna gör
framsteg både sett till väljarstöd och inflytande, och ett reaktionärt block håller på att formeras
som en reell kraft i svensk politik. Konsekvenserna av detta är en total normalisering av rasism,
en öppning för antifeministisk politik och ett utsuddande av klasskonflikt från den
riksdagspolitiska debatten. De förhärskande politiska alternativen är idag nyliberalism och
reaktionism.
Överklassens strategi för splittrandet av arbetarklassen sprider sig alltså nedåt och syns även
inom arbetarklassen. När överklassen, fascister och även vissa 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 progressiva rörelser och kamper som berör socialism, feminism, antirasism
och HBTQ+-personers rättigheter och samla dem i en enda stor, revolutionär rörelse.

Målsättningar för 20-talet
I detta stycke fastslår vi våra övergripande målsättningar för framtiden, det vill säga det Ung
vänster bör vara om tio år. Under verksamhetsplanens olika underrubriker fastslås delmål som
syftar till att realisera och möjliggöra de övergripande målsättningarna. Vi formulerar dessa mål
och delmål för att vi, tillsammans i förbundet, ska kunna enas i vad vår verksamhet bör fokusera
på i kampen för ett rättvist, jämställt och klasslöst samhälle.
Följande målsättningar utgör de mål som förbundets alla delar ska sträva mot:

● Ung Vänster ska ha 10 000 betalande medlemmar om tio år
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● Ung Vänster ska ha fungerande distriktsstyrelser i alla distrikt och aktiva klubbar med
klubbstyrelser på alla större orter i distriktet i varje distrikt

● Alla distrikt ska ha ett fungerande och långsiktigt ekonomiskt arbete
● Ung Vänster ska vara en organisation som alla 15–19 åringar i Sverige har kommit i
kontakt med

● Ung Vänster ska ha aktiva instruktörskollektiv i alla distrikt

Vi är en del av en politisk rörelse!
Ung Vänster står inte ensamma i kampen för en bättre vardag och värld för oss unga ur
arbetarklassen utan är en del av och samarbetar med organisationer i en mängd olika rörelser.
Nedan beskrivs ett urval av de kamper som Ung Vänster är en del av och efter varje avsnitt
formuleras delmål för hur vi i förbundet kan förbättra vårt arbete inom respektive kamp.

Antifascistisk kamp
Fascismen som reaktionär och våldsam rörelse har ytterligare flyttat fram sina positioner. Under
de senaste åren har attackerna mot arbetarklassen varit många och samtidigt ser vi hur den
reaktionära kvinnofientliga rörelsen vinner allt mer mark. Utvecklingen innebär ett direkt hot
mot oss socialister, fackföreningsaktiva, feminister, kvinnor, rasifierade och HBTQ+-personer.
Ung Vänster är en aktiv och viktig del inom den antifascistiska rörelsen och vår viktigaste uppgift
i denna kamp är att organisera fler i motståndet mot fascismen. Ung Vänsters antifascistiska
taktiker handlar på kort sikt om att förvägra fascister utrymme i det offentliga rummet. När
fascister försöker ta plats på våra gator, torg, i våra skolor och i våra bostadsområden ska vi
bemöta dem genom ett brett, folkligt och konfrontativt motstånd. Oavsett om fascisterna har satt
upp sitt material på lyktstolpar eller anordnat manifestationer eller demonstrationer har Ung
Vänster en viktig roll i att organisera ett motstånd som förmår bemöta och mota tillbaka
fascismen. Däremot förstår vi att kampen mot fascismen på lång sikt behöver vara socialistisk.
Vår strategi mot fascismen handlar alltså om att samla arbetarklassen i kamp mot kapitalismen,
det system som föder och när fascismen.
För att underlätta den antifascistiska mobiliseringen ska vi under kommande verksamhetsperiod
arbeta för att göra det enklare att bemöta fascisternas propaganda. Ung Vänster har en så kallad
24h-regel som innebär att vi, när fascister och rasister varit i våra närområden, ska bemöta deras
propaganda på lämpligt sätt. För att kunna upprätthålla 24h-regeln behöver förbundet utarbeta
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metoder för att enklare få information om fascistisk och rasistisk närvaro.
Eftersom fascismen är en våldsam rörelse som är starkt fientlig till arbetar- och kvinnorörelsen
behöver vi ha ett aktivt säkerhetstänk när vi ägnar oss åt antifascistisk mobilisering. Varje aktivist
ska känna sig trygg i sin aktivism och finna stöd i förbundet när detta behövs. Det innebär att alla
förbundets nivåer behöver utarbeta rutiner för hur man hanterar exempelvis hat, hot och våld.
Förbundets klubb-, distrikts- och förbundsstyrelse har ett stort ansvar i detta arbete.
Delmål för vår antifascistiska kamp:

● Att samtliga klubbar och distrikt utvärderar och utvecklar de antifascistiska samarbeten
man idag har samt söker eventuella nya samarbeten

● Att riktlinjer för hur man i förbundet ska hantera hat och hot tas fram och att alla klubbar
under kommande kongressperiod blir erbjudna en säkerhetsutbildning

● Att förbundsstyrelsen utarbetar ett arbetssätt för att på ett mer effektivt och säkert sätt
bemöta fascistisk propaganda

Antiimperialistisk kamp och kamp för internationell solidaritet
Det internationella läget utvecklats mot en multipolär värld, där olika imperialistiska makter allt
mer konkurrerar och hamnar i konflikt med varandra och där USA:s särställning i att kunna
utöva ekonomisk, politisk och militär makt gradvis börjar utmanas av andra imperialistiska
länder. Samtidigt har vi sett stora proteströrelser mot nyliberalism bryta ut i många länder.
Internationell solidaritet och antiimperialism handlar om att stötta kämpande rörelser som står
upp mot kapitalism, imperialism och förtryck. Det handlar också om att Sverige är ett
imperialistisk land och en del av det imperialistiska systemet och att det är vår uppgift att få
arbetarklassen i Sverige att ta aktiv ställning mot den imperialistiska politiken. Som en del av den
kampen ska Ung Vänster under verksamhetsåret verka aktivt för en global nedrustning, för
kamp mot Sveriges vapenexport och för ett fortsatt motstånd till ett svenskt NATO-medlemskap.
Vi måste utveckla vår praktik för internationell solidaritet. Det innebär dels att vi måste bli bättre
på att arbeta långsiktigt och proaktivt i olika solidaritetsrörelser i Sverige. Vi måste även kunna
strategiskt knyta kontakter med folkrörelser internationellt och utveckla olika sätt som vi på ett
meningsfullt sätt kan stödja dessa politiskt och materiellt. Dels innebär det också att vi behöver
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utveckla bättre metoder och rutiner för snabb mobilisering och opinionsbildning för att reagera
på utbrott av imperialistisk aggression. Ung Vänster kommer under kongressperioden sträva
efter att höja kunskapsnivån inom förbundet när det gäller internationella frågor för att bättre
veta hur vi ska agera i nya, komplexa och föränderliga situationer.
Delmål för vår antiimperialistiska kamp och vår kamp för internationell solidaritet:

● Att förbundsstyrelsen tar fram en plan för en ökad kamp mot svensk imperialism och för
hur Ung Vänster ska utveckla sitt arbete med att stödja antiimperialistiska och
antikapitalistiska rörelsen i periferin

● Att förbundsnivån under kongressperioden tar fram studiematerial kring antiimperialism
och internationell solidaritet

Antirasistisk kamp
Sverige präglas i allt högre grad av rasistisk politik och retorik. Formeringen av ett reaktionärt,
konservativt block vars gemensamma politiska grund är högerpolitik, repression och hets mot
rasifierade underblåser rasismen i hela samhället. Denna utveckling måste ses i sitt sammanhang.
En växande segregation i skola, arbete och bostad skapar ett delat samhälle där rasistisk
organisering och politik lätt kan slå rot. Växande klassklyftor och försämrad välfärd drabbar hela
arbetarklassen, men rasistisk splittringspolitik hindrar bildandet av enighet och motstånd. Därför
ägnar sig borgerlig media och majoriteten av politikerna åt att svartmåla förorterna och ställa oss
mot varandra.
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. Vi ska vara kraften som kämpar för att bryta segregationen
i alla delar av det svenska samhället.
Repressiva politiska förslag motiveras ofta med våld och kriminalitet som främst drabbar
rasifierade. Detta våld är en tragedi och måste bekämpas, men det kan inte göras med batonger
och stöveltramp. Kraven på utökade rättigheter för polisen resulterar ofta i skärpt rasism när
7
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rasprofilering och godtyckligt maktutövande mot rasifierade legitimeras av den politiska
debatten. Vår framtida antirasistiska kamp behöver kritisera polisen och statens repressiva
maktutövande och peka på verkliga lösningar på våld och kriminalitet.
Den institutionella rasismen har även den hårdnat till följd av en aggressiv klasspolitik från
överklassen. Arbete, bostadsmarknad och skola är segregerade efter rasistiska linjer, och
rasifierade människor är konsekvent missgynnade. Din möjlighet att få jobb, hitta en bostad eller
hamna i en bra skola beror på hur du ser ut och vilket namn du har. Ung Vänster har i uppgift att
beskriva rasismens strukturella karaktär och lyfta fram exempel på hur rasismen kan ta sig
uttryck på bostads- och arbetsmarknaden samt i utbildningsväsendet och att bekämpa den
statliga rasismen från polisväsendet. Ung Vänster ska under den kommande kongressperioden
vara en motvikt mot de inom vänstern och arbetarrörelsen som hävdar att en stor invandring
leder till lägre löner och istället visa på vikten av facklig organisering av hela arbetarklassen.
I takt med att den institutionella rasismen stärkts har även den organiserade rasismen blivit
allt mer våldsam. Attacker mot synagogor, moskéer och andra samlingsplatser har i världen
och Sverige blivit allt mer vanliga. Den organiserade rasismen är tätt sammankopplad med
den fascistiska rörelsen. Runt om i Europa har denna rörelse tagit steg in i parlamenten och
vunnit politiskt inflytande och Ung Vänster ser med oro på samhällsutvecklingen. Däremot ser vi
hur röster höjs mot denna utveckling och vi ser hur människor organiserar sig lokalt mot den
organiserade rasismen såväl mot dess grogrund, klassamhället. I denna organisering har Ung
Vänster en viktig roll att spela då vi är de som ständigt bemöter rasisternas närvaro.
Den rasistiska samhällsutvecklingen har stora konsekvenser för alla och för de som rasifieras i
synnerhet. Vardagsrasismen blir grövre och sprider sig lättare i ett splittrat samhälle och vi kan se
hur rasifierade personer allt oftare, i sin vardag, får stå till svars för en politik som i själva verket
tenderar att drabba just dem och andra personer ur arbetarklassen. Att debatten förflyttats från
att handla om ekonomi, om höger eller vänster, och istället kommit att utgå från rasistiska
föreställningar skapar än mer vardagsrasism. Rasism är något som känns in på bara skinnet.
Ökad rasism för också med sig försämrad psykisk ohälsa för rasifierade grupper i samhället,
asylsökande, unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Denna ohälsa kommer Ung
Vänster under kommande kongressperiod dels fördjupa sin förståelse av och lyfta i sin politiska
kommunikation. För Ung Vänster är det viktigt att denna typ av rasism uppmärksammas som en
strukturell företeelse. Därför kommer förbundet under kommande kongressperiod sträva efter
8
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att lyfta dessa uttryck för rasism i samhällsdebatten. För att kunna lyfta dessa erfarenheter på ett
tydligt och representativt sätt behöver vi däremot öka antalet rasifierade medlemmar i Ung
Vänster.
Idag är det är få rasifierade som organiserar sig i förbundet. Samtidigt som antirasismen är en
stor del av vår politik misslyckas vi med att nå ut till personer som dessa frågor direkt berör. För
att kunna lyfta perspektiv från rasifierade personer som vi gör i vårt antirasistiska arbete behöver
vi ha en bättre representation i vårt förbund.
Under kongressperioden ska vi påbörja arbetet med att få en bättre representation inom
förbundet. Därför ska vi, under kongressperioden, ta fram en strategiplan för hur vi ska nå ut till
unga rasifierade inom arbetarklassen. Ung Vänster ska vara en självklar plats att organisera sig
som ung rasifierad.
Delmål för antirasistisk kamp:

● Att Ung Vänster genom sina plattformar lyfter unga rasifierades erfarenheter av
vardagsrasism

● Att förbundsstyrelsen under kongressperioden diskuterar hur vi kan utveckla vår
antirasistiska kritik av staten

● Att förbundet på alla nivåer uppmärksammar minnesdagen för novemberpogromerna
den 9e november

● Att förbundet under kongressperioden upprättar ett antirasistiskt utskott
● Förbundet ska ta fram en strategiplan för att värva en bredare och mer representativ
grupp medlemmar

● Att förbundet under kongressperioden antar ett nytt antirasistiskt program

Asylkamp
Den asylpolitik som förs av dagens regeringen och dess stödpartier innebär en repressiv politik
som syftar till massutvisning. De övriga högerpartierna i riksdagen vill ha en ännu mer repressiv
politik och en minskad asylinvandring. Samstämmigheten mellan alla riksdagspartier utom
Vänsterpartiet har gjort att det blivit svårare för oss att nå ut med vikten av att stå upp för rätten
till asyl. Samtidigt är det helt nödvändigt att vi fortsätter stå upp för den och fortsätter stödja och
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vara en del av asylrörelsen. Vi ska under kongressperioden fortsätta blockera deportationer, vi
ska fortsätta demonstrera utanför förvar och vi ska fortsätta protestera mot gränskontroller.
I takt med att klimatkrisen eskalerar kommer miljontals människor
tvingas lämna sina hem. Ung Vänster vill att man i Sverige också ska kunna få asyl som
klimatflykting.
Asylkamp handlar om mer än endast kamp för att asylsökande ska få stanna. Det handlar också
om kamp för asylsökandes rättigheter överlag. Många ensamkommande som får avslag på sin
asylansökan mister sin rätt till bostad och utnyttjas ofta på arbetsmarknaden. Dessutom måste
ensamkommande få större tillgång till bra utbildning och meningsfull fritid. Alla människor ska
ha rätt till en trygg plats att bo, en försörjning som går att leva på, möjlighet till utbildning och en
fritid fri från otrygghet och stress. Vi behöver en human flyktingpolitik där alla som tvingas fly
från krig, förtryck och naturkatastrofer får stanna i Sverige, men där flyktingar också har lika stor
rätt till att delta i och ta del av samhället som andra.
Delmål för vår asylkamp:

● Att förbundet tar fram en plan för att utveckla samarbetet med asylrörelsen
● Att förbundet uppmärksammar ensamkommandes rätt att stanna och deras rätt till en
värdig bostad, arbete med schyssta villkor, bra utbildning och en meningsfull och trygg
fritid

Facklig kamp
Den fackliga kampen är en av de centrala delarna för arbetarrörelsen. De senaste åren har vi sett
hur den fackliga rörelsen har blivit tillbakatryckt av både lagstiftning och sjunkande
medlemsantal och organiseringsgrad. Samtidigt ser vi hur gräsrötter inom fackföreningsrörelsen
har börjat ta mer plats och ställa offensivare krav. Den fackliga rörelsen behöver fler organiserade
socialister och därför behöver vi, i större utsträckning än tidigare, engagera oss i
fackföreningsrörelsen. Under kommande kongressperiod ska vi internt arbeta för att fler
medlemmar i Ung Vänster också ska bli medlemmar i facket och vi ska även höja kunskapsnivån
inom förbundet om fackliga frågor och fackligt arbete genom en ungdomsfacklig konferens.
Delmål för vår fackliga kamp:
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● Att förbundet under kongressperioden har en intern kampanj med syfte att öka den
fackliga anslutningsgraden inom förbundet

● Att förbundet under kongressperioden ska anordna en ungdomsfacklig konferens
● Ett fackligt utskott ska återetableras på förbundsnivå för att agera som ett centrum för
facklig kamp i förbundet.

Feministisk kamp
Rörelsen för kvinnlig frigörelse är och har varit livsviktig för kvinnokollektivet genom historien.
Vi har under de senaste åren sett en feministisk mobilisering som har lett fram till ny progressiv
lagstiftning, uppmärksammat sexualiserat våld på samhällsnivå och skapat en ny generation unga
feminister. Ung Vänster behöver ta större plats i den rörelsen och få den att gå från ord till
handling. Det är dags att vi går framåt och flyttar fram rörelsens positioner.
Idag är en av de viktigaste feministiska kamperna kampen mot nedskärningar och kampen för en
välfärd man kan lita på. Idag betalar kvinnor dubbelt för nedskärningarna i offentlig sektor
genom att de både får en sämre arbetsmiljö men också oftast tvingas vara de som kompenserar
när välfärden sviker kvinnorna och deras nära och kära. Under kongressperioden ska vi vara de
tydligaste motståndarna till en nedmontering av välfärden samt vara de som mobiliserar folk för
förbättrade villkor för de som arbetar i offentlig sektor. Våra ambitioner gällande välfärden borde
inte vara att få tillbaka det vi förlorat utan att fokusera på nya segrar som vi kan mobilisera kring,
vi ska föra en progressiv feministisk kamp för en välfärd det går att lita på.
MeToo-rörelsen har varit en av de största feministiska mobiliseringarna de senaste åren.
Rörelsen präglades inledningsvis av en bred branschvis organisering där tiotusentals kvinnor
vittnade om sexualiserat våld på och utanför jobbet. Denna mobilisering visade på behovet av
och potentialen för ett feministiskt projekt som bekämpar sexualiserat våld i vardagen. Genom
vårt feministiska självförsvar är Ung Vänster en given del av ett sådant projekt. Under
kongressperioden ska vi utveckla och stärka arbetet med feministiskt självförsvar.
Under de senaste åren har vi kunnat se hur den feministiska rörelsens motståndare har flyttat
fram sina positioner på flera områden. Surrogatmödraskap, aborträtten och sexköpslagen är alla
områden där antifeminister går till attack för att inskränka kvinnors rätt till sin egen kropp.
Under de kommande åren kommer vi behöva bli än mer offensiva för att säkra kvinnors
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rättigheter. Vi ska mobilisera rörelsen till försvar mot alla försök till att exploatera kvinnors
kroppar, vi ska motarbeta dem på alla plattformar de agerar på oavsett om det är på internet eller
konferenser. För att ge kvinnor utrymmet och de materiella förutsättningarna att bättre kunna
driva feministisk kamp kommer vi under kongressperioden driva kravet om att införa 8:e mars
som en röd dag.
Delmål för feministisk kamp:

● Att förbundsstyrelsen under kongressperioden har en strategidiskussion om hur
förbundet kan utveckla sin aktivism mot olika lobbyintressen som vill inskränka kvinnors
rätt till sina kroppar

● Att förbundet under kongressperioden lyfter kvinnors erfarenheter av att arbeta i sektorer
drabbade av nedskärningar på våra plattformar

● Att förbundet på alla nivåer ska uppmärksamma internationella kvinnodagen 8:e mars
● Förbundet ska under kongressperioden verka för att 8:e mars ska bli en röd dag

HBTQ+-kamp
För vårt förbund är kampen för ett jämlikt samhälle central och därför är HBTQ+-kampen
självklar. Såväl Prideparader som vardaglig HBTQ+-kamp är regelbundna delar av vår
verksamhet. Idag är Pride något som blir allt mer avpolitiserat och avskalat till att enbart handla
om kärlek istället för lika rättigheter. Under kongressperioden ska vi fortsätta arbetet med att
politisera Pride och HBTQ+-kampen som sådan.
Förbundet behöver utveckla vårt arbete med HBTQ+-politiska frågor. Vi ser att HBTQ+personer idag är en av de mest utsatta grupperna i samhället. För att kunna driva frågor
slagkraftigt krävs ett nära samarbete med andra organisationer. Under kongressperioden ska
förbundsnivån därför arbeta för att knyta starkare band till andra organisationer inom HBTQ+rörelsen. Även inom förbundet behöver arbetet utvecklas. Förbundsstyrelsen kommer under
kongressperioden utveckla arbetet med att tjej-, kill- och övriga-träffarna och utöver det behövs
även fortsatt arbete på alla nivåer för att göra förbundet till en mer inkluderande och välkomnade
organisation för alla. Även arbetet med att vidareutveckla den teoretiska grunden och studier
kring HBTQ+ måste fortsättas.
Delmål för vår HBTQ+-kamp:
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● Under verksamhetsperioden ska förbundet arbeta för att knyta starkare band till HBTQ+rörelsen

● Att förbundet ska ta fram en strategi för att öka politiseringen av Pride
● Att förbundet ska uppmärksamma IDAHOT den 17e maj och Transgender Day of
Remembrance 20 november

● Att förbundsstyrelsen ska fortsätta arbeta för att göra Ung Vänster till en mer
inkluderande och välkomnande organisation på samtliga nivåer

● Förbundsnivån ska under kongressperioden arbeta med att utveckla förbundets studier
och teoribildning kring HBTQ+-frågor

● Under kongressperioden ska förbundet anta ett HBTQ+-politiskt dokument
● Att förbundet tar fram ett nytt material om vår HBTQ+-politik.

Klimatkamp
Klimatrörelsen är en av de största politiska rörelserna i samhället idag. Den är också en av de
mest radikala och i den finns en vilja till systemförändring som har stor revolutionär potential.
För att lyckas med en systemförändring behöver klimatrörelsen dock mer effektiva kampformer
och politisk vägledning. Ung Vänsters roll ska under kongressperioden vara att gå före både
politiskt och organisatoriskt. Genom aktivism och aktioner ska vi visa att vi kan förändra
världen, och vi ska lyfta fram socialism och ekonomisk demokrati som det enda sättet att lösa
klimatkrisen.
Under kongressperioden ska vi försöka ordna klimataktioner i Sverige mot klimatförstörande
verksamheter på klubb-, distrikts- och förbundsnivå. Målet för aktionerna kan vara både av
direkt karaktär - att aktionen i sig gör att en betydande mängd utsläpp förhindras - eller av
symbolisk karaktär - att aktionen belyser hotet från klimatförändringarna. Dessa aktioner ska
gärna arrangeras tillsammans med lämpliga samarbetspartners från klimatrörelsen och utanför.
Vi ska också fortsätta delta i internationella klimataktioner.
Vi ska sträva efter att synen på Ung Vänster inom klimatrörelsen ska vara att vi är skarpa och
välorganiserade samt att vi är de som ser till att ta tag i saker. Ung Vänster ska vara den självklara
organisationen att organisera sig i för unga klimataktivister. Vi ska vara de som avslöjar
regeringens och högerns falska klimatlöften och påvisar att de inte är intresserade av
systemförändring och således inte heller en lösning på klimatkrisen som sådan.
13
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All den klimataktivism som Ung Vänster-medlemmar gör behöver inte vara på Ung Vänsterklimataktioner. Det är önskvärt att Ung Vänster-medlemmar är en del av andra politiskt
obundna klimatorganisationer eftersom att det finns en poäng i att sprida vår analys av
anledningarna till klimatförändringarna och våra arbetssätt.
Eftersom vi vet att det krävs socialism för att lösa klimatkrisen så finns det också ett värde i att
sammankoppla klimatkampen med just den socialistiska kampen. Genom att påvisa att
kapitalismen är både orättvis och ohållbar stärker vi båda kamperna samtidigt.
Delmål för vår klimatkamp:

● Att Ung Vänster verkar för att det anordnas större klimataktioner i Sverige tillsammans
med klimatrörelsen

● Att Ung Vänster genomför lokala klimataktioner
● Att klubbar och distrikt utvärderar och utvecklar sitt klimatarbete
● Att förbundet tar fram olika typer av material med fokus på klimat och miljö

Socialistisk kamp
Socialistisk kamp kan ta sig uttryck på väldigt många olika sätt. Många av de föregående
kamperna som nämnts här ovan har också inslag av socialistisk kamp. Dagens socialistiska kamp
handlar både om att försvara redan vunna segrar som är under attack och om att vara offensiv
och ställa krav på och kämpa för konkreta förändringar som skulle förbättra människors vardag.
Dagens regering bevarar nyliberalismen som härskande politisk inriktning. Den genomför och
kommer genomföra enorma försämringar i arbetsrätten, välfärden och bostadspolitiken. Detta i
ett läge när vi redan genomlevt decennier av högerpolitik. Det är väldigt viktigt i vår socialistiska
kamp att vi är en del av och stöttar de nationella och lokala rörelser som finns och som kämpar
mot dessa försämringar. Detta är något som vi redan gör i dagsläget till exempel genom vårt stöd
till ockupationen av BB i Sollefteå eller vårt stöd till Hamnarbetareförbundets kamp. Det är av
yttersta vikt att vi fortsätter stödja liknande rörelser under kommande kongressperiod och om
det är så att det inte finns rörelser på orten eller i samhället mot planerade försämringar i
människors vardag så ska vi försöka starta dem rörelserna.
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Som sagt ska vi också vara offensiva. Vi ska inte bara kämpa för att bevara saker utan också för
förbättringar för arbetarklassen. Dessa frågor bör helst vara frågor som uppenbart är bra för alla
utom för överklassen. Till exempel frågan om sex timmars arbetsdag eller frågan om gratis och
utbyggd kollektivtrafik.
Vi i Ung Vänster har alltid kämpat för rätten till arbete, bostad, utbildning och fritid. Dessa
frågor bör vara centrala i vår socialistiska kamp även under kommande kongressperiod.
Frågornas karaktär kan se olika ut beroende på om de förs i staden eller på landsbygden eller om
de förs i stadskärnan eller i förorten. Exempel på kamp för dessa fyra rättigheter kan vara kamp
för kollektivavtal på en arbetsplats, mot utförsäljning av hyresrätter, mot nedläggning av en
byskola eller för en gratis kulturskola i kommunen. Under vissa omständigheter kan dessa
kamper kombineras med taktiken att hänga ut “lokala kapitalister” och vad deras verkliga roll är i
lokalsamhället.
Delmål för vår socialistiska kamp:

● Att Ung Vänster under kongressperioden lokalt och nationellt ska kämpa för rätten till
arbete, bostad, utbildning och fritid, både nationellt och lokalt genom kampanjer om
frågor relaterade till de rättigheterna

● Att distrikt och klubbar ska stödja lokala rörelser som kämpar mot nedskärningar
● Att förbundets alla nivåer uppmärksammar arbetarrörelsens internationella högtidsdag
under 1 maj

Vi finns i ungas vardag!
Ung Vänster har varje vecka verksamhet runt om i hela landet. Vårt förbund är unikt just på
grund av detta och vår aktivism bidrar till att vi syns och hörs i samt är en del av ungas vardag. I
detta avsnitt utkristalliseras de målsättningar som förbundet strävar mot att uppnå under
kongressperioden i relation till organisering i ungas vardag.

Lokal organisering och klubben i centrum
Ung Vänster består av tusentals medlemmar som tillbringar dagen i sina skolor, på sina
arbetsplatser och i sina bostadsområden. Den lokala organiseringen, alltså organisering i den
egna vardagen, ska vara en naturlig del av varje enskild medlems aktivism. Den lokala
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organiseringen sker inte alltid med stark direkt anknytning till Ung Vänster som förbund men
den är en grundbult för att vi som förbund ska bli ännu bättre.
Syftet med lokal organisering är att organisera människor utifrån en gemensam situation för att
förändra sina förutsättningar och påverka konkreta problem i vardagen. De problem människor
stöter på i sin vardag kan se väldigt olika ut. Kvinnor kan känna sig otrygga när de rör sig i sitt
bostadsområde om kvällarna. Cafépersonal kan ha problem med att chefen tvingar dem till att
jobba långa pass utan rast. Skolelever kan ha problem med lärare eller andra elever som fäller
rasistiska kommentarer.
Vi som är aktiva i Ung Vänster är de som bekämpar orättvisor som vi ser i vår vardag men vi
organiserar oss även mot förtryck som drabbar fler och andra. Under den kommande
kongressperioden ska förbundet utveckla sitt arbete med lokal organisering. Detta i sin tur
innebär en satsning där klubben konkret sätts i centrum.
Klubben i centrum är en viktig princip för vår organisationsmodell. Att klubben är central i vår
verksamhet är ingen slump, utan bygger på insikten om att en organisation som vill förändra
samhället i grunden måste byggas underifrån. Det är bara så vi kan ge sammanhang till
upplevelser av orättvisa och maktlöshet och därmed också organisera unga för förändring. Vi
kommer, under de kommande åren, arbeta aktivt för att Ung Vänster ska vara “spindeln i nätet” i
klubbområdet. Det är till Ung Vänster man ska vända sig om man som ung idag upplever
problem i sin vardag. Det är till Ung Vänster man ska vända sig om man behöver kontakter med
progressiva organisationer så som asylgrupper, tjejjourer och fackförbund. Det är till Ung
Vänster man ska vända sig om man vill förändra samhället i grunden.
Delmål för lokal organisering och klubben i centrum:

● Att lokal organisering ska tas upp på ett centralt arrangemang under kongressperioden
● Att förbundet tar fram en plan för hur man kan stötta medlemmar som ägnar sig åt lokal
organisering i sin vardag

● Att förbundet under kongressperioden tar fram en plan för hur man kan lyfta den lokala
organisering våra medlemmar är en del av i media
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Basarbete
Basarbete är kärnverksamheten för Ung vänsters klubbar. Basarbetet kan vara att affischera eller
att anordna ett bokbord på en skola. Basarbete fyller viktiga funktioner då vi syns på orten vi är
aktiva, vi får in fler medlemmar och sprider information om vårt arbete. Det är viktigt att detta
arbete inte försvinner i klubben då det är tydliga utåtriktade aktiviteter som lätt prioriteras bort
till förmån för interna aktivieter som studier. Affischeringar, flygbladsutdelningar och bokbord
ska alltid ske medvetet, alltså att klubben ska förstå varför just den aktiviteten sker just på den här
platsen. Det är lätt att vi gör saker på rutin istället för att fundera på varför vi affischerar i ett
specifikt område. När basarbete blir en del av en långsiktig strategi för att synas i ett område eller
bli en del av gymnasieungdomars vardag får basarbetet en större effekt. Under kongressperioden
ska vi utveckla vårt basarbete för att vi på olika sätt ska bli bättre och effektivare.
Delmål för basarbete:

● Att bokbordsguiden uppdateras under kongressperioden med en guide till hur man
värvar på ett bokbord

● Att alla klubbar tar fram prioriteringar i hur och vilket basarbete som ska ske i
klubbområdet

● Att förbundet arrangerar kurser i hur man värvar och hur man talar med personer som
inte är organiserade

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 och handlar
om 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 satsning på det feministiska självförsvaret
med huvudfokus på att stärka och utveckla självförsvaret på distriktsnivå. Vi kommer fortsätta
den organisatoriska inventering av självförsvaret som påbörjats, vars syfte är att bygga en
gemensam struktur för det feministiska självförsvaret i förbundet.
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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.
Delmål för arbetet med feministiskt självförsvar:

● Att förbundet under kommande kongressperiod genomför en satsning på feministiskt
självförsvar

● Att samtliga grannskap har ett aktivt instruktörskollektiv som träffas för att utveckla
självförsvaret och sig själva i rollen som instruktörer

● Att man på klubb-, distrikts- och förbundsnivå kontinuerligt diskuterar hur man kan
stärka kontakterna med tjej- och kvinnojourer och andra prioriterade organisationer och
förbund som arbetar med frågor om jämställdhet och sexualiserat våld

● Att det under kongressperioden anordnas pass i feministiskt självförsvar i varje distrikt
samt att det inför dessa pass sker en gedigen mobilisering

● Att förbundsstyrelsen i samråd med det feministiska utskottet tar fram en plan för hur
man kan stärka arbetet med feministiskt självförsvar

Organisationen Ung Vänster
I följande avsnitt behandlas olika områden som är en del av Ung Vänsters organisatoriska och
politiska arbete. Delmålen i avsnittet handlar om hur vi kan stärka vårt ekonomiska arbete,
arbetet med Red Planet och Röd Press och hur vi kan utveckla interndebatten i förbundet.
Dessutom formuleras målsättningar för arbetet med det feministiska självförsvaret,
målsättningar rörande organisationsbygge, interndemokrati och internfeminism samt hållbar
organisering. Avsnittet avslutas med skrivningar om och mål inför Valet 2022.
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Ekonomiskt arbete
Det ekonomiska läget i förbundet idag är bra och den ekonomiska hanteringen centralt funkar i
stort sett väl. Under den gångna kongressperioden har förbundet utformat nya strategier för att
få in fler tionden från Vänsterpartiet - alltså den tiondel av partistödet som Vänsterpartiet
beslutat ska tillfalla Ung Vänster. Detta är ett arbete som ska fortsätta även denna
kongressperiod.
Ett stort ekonomiskt problem i förbundet idag är bristande rutiner för ekonomisk hantering på
klubb- och distriktsnivå. Distrikten behöver mer kunskap om hur man budgeterar, bokför och
upprättar bokslut. Vi behöver även bli bättre på att få in bidrag från regionerna, Vänsterpartiet
och ABF. Dessutom behöver distrikten ett mer långsiktigt ekonomiskt tänk för att stärka sina
ekonomier. Genom att hitta på fler och alternativa sätt att finansiera verksamhet än genom
statliga bidrag. För ett långsiktigt bättre ekonomiskt arbete i distrikten behövs också en ökad
kunskapsöverföring för att bättre kunna hantera generationsskiften. Distrikten behöver även ha
tydligare strukturer och riktlinjer för hur deras klubbars ekonomier ska fungera. För att lyckas
med alla dessa saker behöver distrikten hjälp från förbundsstyrelsen och förbundsnivån vilket
kommer kräva en större kunskap om ekonomisk hantering även på förbundsnivån.
Delmål för det ekonomiska arbetet:

● Att förbundsstyrelsen ska höja kunskapen om ekonomisk hantering inom styrelsen
● Att förbundsstyrelsen ser över möjligheter att effektivisera ekonomihanteringen
● Att förbundsstyrelsen i samråd med distriktens styrelser tar fram en plan för hur
distrikten ska få ett mer självständigt ekonomiskt arbete

● Att förbundsstyrelsen antar rekommendationer till distrikten och klubbarna om hur
klubbens ekonomi ska skötas i förhållande till distrikt och förbund

● Att alla tionden från Vänsterpartiet samlas in

Red Planet
Under kommande kongressperiod ska det ske en upprioritering av Red Planet. Red Planet ska
återigen börja trycka merch och böcker genom Ung Vänsters bokförlag Nixon. Bland annat ska
man under kongressperioden öka utbudet av olika typer av profilmaterial, se över om det finns
rättigheter till gammal relevant feministisk och marxistisk litteratur som skulle kunna köpas och
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tryckas och sträva efter att trycka ny litteratur från personer inom rörelsen. Man ska även öka
försäljningen och öka sin ekonomiska bärkraft
Delmål för Red Planet:

● Att Red Planet ska öka sitt utbud av profilmaterial med vänstertema
● Att Red Planet ska se över möjligheterna att trycka relevant litteratur från feministiska
och marxistiska teoretiker och verka för att trycka ny litteratur från personer inom
rörelsen

● Att Red Planet ska öka sin försäljning

Röd Press
Det ska komma fyra regelbundna nummer av Röd Press varje år. Under ett antal år har det getts
ut för få nummer och utgivningen har varit sporadisk. Nu är dock utgivningen åter regelbunden.
Detta är något som måste bestå under den kommande kongressperioden. Idag finns en inaktiv
blogg för Röd Press. Ett mer långsiktigt mål för Röd Press är att få till en egen hemsida med
regelbunden uppdatering.
Det är av vikt för förbundet att alltid försöka nå ut till både medlemmar och oanslutna på så
många kanaler som möjligt. Därför ska det under kongressperioden åter startas upp en Röd
Press-podd. Podden ska ha en mer extern funktion.
Delmål för Röd Press:

● Att Röd Press har en regelbunden utgivning av fyra nummer per år under
kongressperioden

● Att Röd Press-redaktionen tar fram ett underlag till förbundsstyrelsen om vilken funktion
en Röd Press-hemsida skulle kunna ha

● Att Röd Press-podden återuppstartas under kongressperioden.

Interndebatt
Ung Vänster ska vara ett förbund med högt i tak och långt till dörren. Våra interna diskussioner
och debatter är viktiga för att vår organisation ska utvecklas och bli ännu bättre. Djupa och
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öppna diskussioner internt gör det också möjligt för oss att kunna vara eniga utåt och på så sätt
utgöra ett hot mot skadliga samhällssystem och samhällsstrukturer.
Ung Vänsters interndebatt sker primärt i klubben. Det är på klubbmöten som vi kontinuerligt
träffar andra inom organisationen och det är här vi lyfter våra tankar, åsikter och förslag. Andra
viktiga forum är centrala arrangemang så som riksting, veckokurser och givetvis kongresser.
Rak Vänster är förbundets kanal för interndebatt och är till för att publicera debattartiklar och
andra texter skrivna av förbundets medlemmar. Rak Vänster har två former; debattsidorna i Röd
Press och en hemsidan RV-debatt. Förbundet kommer under kongressperioden utveckla våra
digitala forum för interndebatt för att möjliggöra för fler att ta del av och delta i förbundets
diskussioner.
Delmål för interndebatt:

● Att förbundsstyrelsen har en strategidiskussion om hur förbundets interndebatt kan
utvecklas och stärkas

● Att förbundsstyrelsen ser över hur förbundets digitala forum för interndebatt kan
förbättras

● Att förbundets politiska program samt verksamhetsplan läses in och finns tillgängliga
som ljudfiler för att förenkla deltagandet i interdebatten

● Att förbundsstyrelsen ansvarar för att Ung Vänsters principprogram och stadgar finns
tillgängliga i tryckt format för klubbar och distrikt

Organisationsbygge
Idag har vi kontinuerlig aktivitet i alla 22 distrikt. De senaste åren har vi ägnat stor tid åt att
bygga upp stabilare distriktsorganisationer och vi har även verkat för att höja aktivitetsgraden
överlag samt för att starta fler klubbar. Under kongressperioden ska vi satsa på att ytterligare
stärka distriktsorganisationerna och på att öka antalet aktiva klubbar. För att lyckas med detta
krävs ett aktivt fadderarbete från både distrikts- och förbundsnivån. Därför ska fadderarbete vara
en av förbundsstyrelsens och distriktsstyrelsens absolut främsta prioriteringar.
Delmål för organisationsbygge:
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● Att det finns en fungerande distriktsstyrelse i mer än tre fjärdedelar av alla distrikt
● Att se till att det finns minst två aktiva klubbar med klubbstyrelser i mer än tre fjärdedelar
av alla distrikt

● Att förbundsstyrelsen tar fram riktlinjer för faddrande
● Att öka antalet medlemmar och andelen aktiva medlemmar
● Att alla nya medlemmar erbjuds verksamhet inom tre veckor efter att de blir medlemmar
● Att FS ska utreda möjligheten att ena distrikten: Jönköpings län, Kalmar län och
Kronoberg, till ett enda distrikt, Småland

Interndemokrati och internfeminism
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 interndemokratiska- och internfeministiska problem. Vi använder oss
exempelvis 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 “övrigaträffar”.
Varken killträffar eller övrigaträffar är separatistiska sett till kön och vår grundsyn är att den
centrala träffen i sammanhanget är tjejträffen. Killträffarna och övrigaträffarna har genom åren
sett olika ut både till innehåll och deltagare och under den kommande kongressperioden ska
arbetet med de olika träffarna utvecklas och konkretiseras.
Vårt förbund ska vara ett varmt och välkomnande förbund. Ett viktigt arbete för att vi ska kunna
vara det är att alla medlemmar, oavsett bakgrund och identitet, känner att de blir lyssnade på och
att förbundets teori och praktik motsvarar de åsikter som Ung Vänster har.
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Delmål för det interndemokratiska och internfeministiska arbetet:

● Att distriktsstyrelserna och förbundsstyrelsen årligen vid något centralt arrangemang
diskuterar det internfeministiska och interndemokratiska läget i förbundet

● Att det vid varje större arrangemang på klubb-, distrikts och förbundsnivå anordnas
tjejträffar, killträffar och övrigaträffar

● Att förbundsstyrelsen ansvarar för att vår internfeministiska handbok “Ord & Handling”
uppdateras, trycks på nytt och sprids till förbundets alla instanser

Hållbar organisering
En av förbundets stora utmaningar i framtiden är att skapa ett hållbart medlemskap. Idag är det
få styrelser som inte har flera avhopp och många ledamöter som har haft paus. Vi har i många
fall misslyckats i att skapa en miljö där människor känner lust och glädje av att engagera sig
under längre period i vårt förbund. Vi har idag en för hög genomströmning av medlemmar och
många som känner allt för stor stress på grund av sitt engagemang. Det här är ett problem vi inte
är ensamma om utan något som vi delar med stora delar av ungdomsrörelsen. Detta beror på
externa faktorer såsom att psykisk ohälsa i samhället ökar generellt bland unga. Men vi har även
ett ansvar att se vilka interna faktorer som påverkar den psykiska ohälsan i förbundet. Under den
kommande kongressperioden ska förbundet starta ett arbete och lägga resurser för att öka den
hållbara organiseringen i styrelser på alla nivåer.
Delmål för hållbar organisering:

● Att förbundet ska anta en strategiplan för hållbar organisering
● Att alla styrelseutbildningar ska innehålla en del om hållbar organisering

Socialt umgänge
Större delen av det vi gör i Ung Vänster sker i sociala sammanhang. Sociala sammanhang är inte
något politiskt i sig och de är inte heller målet med vår verksamhet. Däremot så finns det ett
värde för vår kamp om vi känner varandra eftersom att det blir lättare att samarbeta och eftersom
att det skapar en trygg stämning som gör det lättare att komma in i klubben. Man går inte med i
Ung Vänster för att ha kul, men det ska vara kul att vara medlem i Ung Vänster.
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Idag gör vi många sociala aktiviteter i Ung Vänster. Både i internt syfte för att stärka
klubbgemenskapen och i externt syfte för att locka till oss sympatisörer. Vanliga aktiviteter i Ung
Vänster är filmkvällar, läxhjälp och fotbollsturneringar. Även om vi redan ordnar många bra
sociala aktiviteter så kan vi dock bli ännu bättre på detta arbete. Framförallt skulle vi kunna bli
bättre på att införliva sociala element i våra vanliga aktiviteter, exempelvis genom att laga mat
tillsammans i samband med klubbmötet eller ha en gemensam fikapaus på affischeringsrundan.
Delmål för ett bredare socialt umgänge i Ung Vänster:

● Att klubbarna strävar efter att stärka klubbgemenskapen

Centralt sommarläger
Ung Vänster har genom historien anordnat sommarläger. Innehållet och syftet har skiftat från år
till år. Till exempel har sommarlägret varit allt från ett tillfälle för semester för arbetarklassens
unga till att ha varit ett studietillfälle där alla förbundets medlemmar är inbjudna.
Under den kommande kongressperioden kommer Ung Vänster anordna sommarläger under
valåret 2022. Syftet med detta sommarläger är dels att förbereda oss inför höstens valrörelse
och dels att erbjuda våra medlemmar ett semestertillfälle. Sommarlägret kommer både innehålla
föreläsningar och sociala aktiviteter. Dessutom erbjuder sommarlägret en unik möjlighet för oss
att arrangera kulturarrangemang samt att bjuda in närstående organisationer för att knyta
kontakter och stärka de befintliga samarbetena.
Delmål för sommarläger:



Att förbundsstyrelsen under kongressperioden anordnar sommarläger inför valet

Samarbeten
För att kunna skapa en stor och bred rörelse för förändring behöver vi samarbeta med andra
sociala rörelser. Under kommande kongressperiod ska vi arbeta för att stärka våra samarbeten
med den fackliga rörelsen, klimatrörelsen och den feministiska och antirasistiska rörelsen.
Samarbeten har inget egenvärde i sig utan vi samarbetar med andra organisationer för att vi vet
att vi kan göra större saker och vinna fler segrar när vi är många. Ansvaret för samarbeten ligger
inte enbart på förbundsstyrelsen utan det är viktigt att alla förbundets nivåer skapar egna
samarbeten.
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För att vi ska utveckla vårt studiearbete ska vi förbättra vårt samarbete med ABF både för att få in
mer pengar men även för att lära oss av dem kring hur vi kan utveckla vårt studiearbete. Detta
samarbete ska utvecklas på alla förbundsnivåer och förbundsstyrelsen ska ta fram en plan för hur
samarbetet ska implementeras på alla nivåer.
Delmål för samarbeten:

● Att förbundsstyrelsen antar en strategiplan för hur vi kan förbättra vårt samarbete med
ABF på alla nivåer

Valet 2022
Valet 2022 kommer vara en bra möjlighet för vårt förbund att växa och för oss att kunna bygga
vår organisation. Inför valet kommer vi behöva se till att alla distrikt har anställda som kan bistå i
arbetet under själva valrörelsen. Förbundet ska även anordna debattörsutbildningar både öppna
för alla och tjejseparatistiska för att stärka debattörer i distrikten. Det viktigaste organisatoriska
arbetet är att värva nya medlemmar som fortsätter vara aktiva efter valrörelsen.
Den övergripande politiska tanken i valrörelsen ska vara att utveckla arbetssätten från förra
valrörelsen med ett tydligt lokalt perspektiv på klassamhället. Förbundet ska ha en tydlig
gemensam profil och förbundet ska bistå alla distrikt i utvecklandet av lokala material.
Delmål för Valet 2022:

● Att förbundet anordnar debattörsutbildningar för distrikten under valrörelsen
● Att förbundet prioriterar att organisera nya medlemmar i valet
● Att förbundet fortsätter utveckla arbetssätten med lokala material inför nästa valrörelse

Studier
Detta avsnitt berör studier som på ett eller annat sätt berör hela Ung Vänster. Förbundets årliga
veckokurs, Marxism för tjejer och styrelseutbildningar beskrivs och det formuleras även
målsättningar för hur vi kan förbättra arbetet med dem. Därutöver konkretiseras det hur vi ska
arbeta med grundstudier i förbundet och slutligen beskrivs förbundets kaderkurssatsning
“Avantgarde”.
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Veckokurs
Varje år anordnar Ung Vänster veckokurs vid årsskiftet. Veckokursen är en fyra dagar lång kurs
som under åren haft olika fokus och syftet har varierat. I nuläget fyller veckokursen en viktig
funktion för våra studier i förbundet eftersom veckokursen riktar sig till alla förbundets
medlemmar, nya som gamla. Under veckokursen hålls allt från grundläggande teoretiska
föredrag till praktiska och fördjupande workshops inom olika ämnen. Dessutom erbjuder
veckokursen ett på många sätt unikt tillfälle att knyta kontakter med andra organisationer från
Sverige såväl som från andra länder då gäster bjuds in att exempelvis hålla föredrag eller delta
som deltagare.
Veckokurserna har olika teman beroende på vad förbundet behöver fördjupa sig inom.
Förbundsstyrelsen har ansvar för att planera, genomföra och utvärdera veckokurserna men
klubbarna och distrikten är viktiga instanser för att mobilisera folk att åka på kurserna.
Delmål för veckokursen:

● Att förbundet i början av varje år anordnar veckokurs
● Att det deltar minst 150 personer vid varje veckokurs

Styrelseutbildningar
Styrelseutbildningar är centrala för att förbättra förbundets arbete. I utbildningen av nya styrelser
kan vi förbättra uppstarten av nya klubbar men också utveckla nuvarande klubbar och distrikt.
Styrelseutbildningen ska förbereda den nya styrelsen på att vara ledning och hur den ska
omvandla verksamhetsplanen till praktisk verksamhet. Styrelseutbildningarna bör utvecklas för
att förbättra det internfeministiska arbetet, vår hållbara organisering och intern skolning hur en
styrelse bör agera i klubben.
Idag är det svårt att se till att alla klubbar och distrikt får en styrelseutbildning då det kräver stora
resurser från både förbundet och distrikt. Därför bör förbundet anordna en nationell
klubbstyrelseutbildning under kongressperioden.
Delmål för styrelseutbildningar:
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● Att förbundsstyrelsen anordnar en nationell klubbstyrelseutbildning under
kongressperioden

● Att mallen för styrelseutbildningar uppdateras med utvecklande stycken om hur man kan
omvandla verksamhetsplanen till konkret verksamhet

Grundstudier
Ung Vänster kommer under kommande kongressperiod trycka ett nytt grundstudiematerial
utformat som en grundstudiecirkel. Med grundstudiematerial avses grundläggande material som
syftar till att våra medlemmar ska kunna ha en gemensam teoretisk bas att utgå ifrån.
Grundstudierna ska erbjudas nya medlemmar så fort som möjligt efter det att man har gått med i
förbundet. Målet med grundstudierna är att alla ska känna sig bekväma i Ung Vänsters
ideologiska och teoretiska bas och studierna innehåller bland annat vår syn på socialism,
feminism, antirasism samt material som berör organisatoriska frågor.
När det nya grundstudiematerialet är klart är det viktigt att alla förbundets medlemmar erbjuds
att ta del av dem. Förbundsstyrelsen ansvarar för att se till att alla distrikt och klubbar har tillgång
till materialet samt stödja klubbar och distrikt som ska anordna studierna. Klubbar och distrikts å
sin sida ansvarar för att grundstudiecirklarna genomförs på bästa sätt.
Delmål angående grundstudier:

● Att förbundsstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram ett nytt grundstudiematerial
● Att samtliga klubbar ser över behovet av grundstudier en gång per kvartal
● Att samtligt grundstudiematerial finns tillgängligt digitalt

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
socialistiska debatten samtidigt som tjejer som grupp oftare tar ett större organisatoriskt ansvar
för organisationen.
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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.
Delmål gällande Marxism för tjejer:

● Att Marxism för tjejer anordnas på distriktsnivå
● Att samtliga distrikt som anordnar Marxism för tjejer även bjuder in tjejer från
granndistrikten

● Att förbundsnivån är distrikten behjälpliga i arbetet med Marxism för tjejer
● Att samtliga förbundets kvinnliga medlemmar under kongressperioden bjuds in till att
delta under Marxism för tjejer

Kaderkursen Avantgarde
Hösten 2020 lanserar Ung Vänster den nya kaderkursen Avantgarde i samarbete med Kvarnby
Folkhögskola. Kursen kommer genomföras på halvdistans, läses på 50% och är CSN-berättigad.
Under kursen läser man tillsammans texter och tar del av annat relevant studiematerial.
Tillsammans diskuterar man studiematerialet i mindre studiegrupper kontinuerligt samt vid
närvaroträffar där alla kursens deltagare ska närvara. Genom kursen kommer alla studiegrupper
tilldelas en handledare som är behjälplig i studiearbetet.
Kaderkursen Avantgarde syftar till att bygga kader och därmed fler medlemmar som kan ta
ansvar för Ung Vänsters ideologiska och organisatoriska utveckling. Under kursen ska
deltagarnas ideologiska ryggrad stärkas och kursens teoretiska perspektiv ska bidra till att
deltagarna efter avslutad kurs känner att de kan använda dessa i sitt politiska och organisatoriska
arbete. De som har gått kursen ska ha kunskap att utveckla och bygga på de teorier Ung Vänster
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har och kursens deltagare ska i slutet av kursen ha god förståelse för skillnader mellan olika
ideologiska strömningar inom vänstern.
Delmål gällande kaderkursen Avantgarde:

● Att förbundsstyrelsen i samråd med studieutskottet och Kvarnby Folkhögskola tar fram
en plan för hur man kan utveckla arbetet med kaderkursen Avantgarde

● Att minst 20 deltagare går kursen varje år

Vi utmanar borgarnas hegemoni!
Ung Vänster förstår att det är genom gemensam handling som vi har möjligheten att vinna
konkreta segrar, både på kort och lång sikt. Vi inser även vikten av att försöka vara en
referenspunkt både i den samhälleliga debatten och diskussionerna på skolor, arbetsplatser och i
bostadsområden. I detta avsnitt lyfts de målsättningar som förbundet har för att ytterligare
utveckla vårt arbete med att nå ut med vår politik och kamp.

Berättelse
Det bästa sättet att visa vilken typ av organisation vi är och varför man ska vara med i Ung
Vänster är genom att göra förändring i ungas vardag. Det tydligaste sättet att visa att vi inte är
några mini-politiker som bara pratar är genom handling. Hur vi pratar eller vad vi pratar om
kommer inte spela någon större roll om det inte är så att vi också genomför eller försöker
genomföra det vi säger i praktiken direkt i ungas vardag. Med det sagt så är det fortfarande
relevant att reflektera över hur vi pratar och hur vi förmedlar vårt budskap.
Vår berättelse är vår beskrivning av verkligheten. Vår berättelse ska kännas igen i alla delar av
organisationen. Givetvis kan man prata om olika saker, men det bör vara på ett sätt som känns
igen. Det är också viktigt att reflektera över vilken målgrupp det är som vi riktar oss till. Den
berättelse vi har idag är baserat på ett beprövat recept som vi vet fungerar överlag. Det finns dock
delar i vår berättelse som skulle behöva bli ännu skarpare.
Vi måste verka för att sprida vår klassanalys. Det viktiga med vår klassanalys är dock inte
begreppen “arbetarklass” eller “överklass” eller “revolution” i sig utan själva förståelsen av en
systematisk motsättning som inte kan överkommas på annat sätt än genom avskaffandet av det
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kapitalistiska systemet. Vi måste prata på det sätt som mest effektivt får personer att komma till
denna insikt.
Vi måste bli bättre på att prata på ett sätt som unga i förorten och på landsbygden kan relatera
till. Unga i förorten och i innerstaden måste känna att de kämpar för samma sak och unga på
landsbygden och i de större städerna lika så. Visst kan man hävda att dessa grupper gynnas av
olika saker, men faktum är att dessa grupper i grunden har samma materiella intressen. Alla
dessa grupper drabbas av kapitalismen och könsmaktsordningen. Det är bara det att
kapitalismen och könsmaktsordningen ibland tar sig olika uttryck beroende på vart man bor och
vilka materiella förutsättningar man har i sitt närområde. Vi måste verka för en större
samhörighet mellan dessa grupper både inom vår organisation och i samhället i stort.
Idag så har vi svårt att nå fram till elever på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och
förbundet har fler studerande än arbetande medlemmar bland de som gått ut gymnasiet. Vi
behöver alltså en bredare förankring inom den unga arbetarklassen och det är därför mycket
viktigt att vi utvecklar strategier för att rekrytera och informera på arbetsplatser och skolor med
yrkesförberedande program. Den breda vänstern har idag ett stort stöd bland unga arbetare inom
bland annat välfärds- och serviceyrken. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på detta stöd och
mobilisera dessa arbetare för sina rättigheter.
Delmål för utformandet av vår berättelse:

● Att i vår kommunikation lyfta fram frågor som många unga är upprörda över idag
● Att förbundsstyrelsen tar fram en plan för hur vi ska nå fler unga i de delar av
arbetarklassen som vi har problem med att organisera idag

Referenspunkt i debatten
Ung Vänster ska under de kommande åren, på alla förbundets nivåer, sträva efter att bli en
naturlig referenspunkt i samhällsdebatten. Detta innebär att vi kommer behöva ägna mer tid åt
att försöka nå ut via traditionell media, så som TV, radio och dagstidningar, och sociala medier.
Vårt förbund kommer under kongressperioden utveckla arbetet med lokal organisering, bygga
rörelsen starkare genom konkret kamp och fortsätta organisera unga i kampen för socialism och
feminism. Vårt rörelsebyggande är grundstommen i vår organisation men vi behöver bli bättre
på att visa upp just detta. När vi utför basarbete, när vi anordnar demonstrationer och aktioner
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eller när vi genomdrivit vinster genom vår lokala kamp är det viktigt att detta synliggörs via
sociala medier såväl som i traditionell media.
Den politiska debatten har under de senaste åren förflyttats långt högerut. Högervridningen är
till mångt och mycket ett resultat av högerns hårdföra klasskamp mot arbetarklassen men den är
även ett resultat av att riksdagspartierna rört sig högerut. Ung Vänster ska stå med ryggen rak
när det blåser som hårdast. Vi blundar inte för verkligheten men vi viker oss inte heller för den
allt mer rasistiska och arbetarfientliga retoriken. Istället ska vi sätta hårt mot hårt och genom vår
retorik och organisering utmana klassamhället, könsmaktsordningen och alla de maktstrukturer
som skadar oss.
Våran räckvidd på sociala medier är idag begränsad till de som är en del av vår filterbubbla alltså
de som ofta redan håller med varandra. Vi behöver hitta strategier för att nå utanför de här
filterbubblorna. Förbundsstyrelsen bör under kongressperioden utvärdera och utveckla en
strategi för hur vi kan nå nya grupper genom våra sociala medier.
Delmål för att vara en referenspunkt i debatten:

● Att förbundsstyrelsen utformar en strategiplan för hur förbundet kan öka sitt antal följare
på sociala medier

● Att förbundets styrelser kontinuerligt diskuterar vilka politiska områden som kan vara
relevanta för oss att kommentera i media samt vilka organisationer som kan tänkas vara
behjälpliga i att sprida våra åsikter

● Att förbundsstyrelsen under kongressperioden antar en strategi för att nå nya grupper
genom våra sociala medier

Avslutning
Det kommande decenniet kommer vara tufft. för den progressiva rörelsen. Våra motståndare är
på offensiven och rasismen biter sig hårdare fast i ett allt kallare klimat. Samtidigt är Ung Vänster
på frammarsch, vi är på uppgång och trots att vi fortfarande är långt ifrån vår potential har vi de
senaste åren tagit flera kliv framåt. Vår långsiktiga styrka är att vi mobiliserar kring verkligheten
och de verkliga lösningarna på problemen i människors liv, och det ger oss en väldig styrka och
potential till skillnad från liberaler och socialdemokrater. Den här verksamhetsplanen är
förbundets strategi för att vi ska komma närmare vårt mål om ett klasslöst och jämställt samhälle.
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