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Kerstin Burman och Jonas Sjöstedt. Bilden är tagen i samband med utdelning av Jörn Svensson-
priset. Kerstin blev den förste som fick motta priset. 
Foto: Jöran Fagerlund 
  
Förslag till verksamhetsplan för HBTQ-Vänstern 2014 
Denna verksamhetsplan ska ses som en viljeinriktning för vad HBTQ-Vänstern vill 
arbeta med under 2014. Då nätverket drivs helt av ideella krafter och nätverket har 
ingen egen ekonomi går det inte att utfärda några garantier på att alla aktiviteter blir 
av i slutändan.  

Valåret 2014 
2014 är det s.k. supervalåret med två valrörelser. Vi har EU-valet den 25 maj och 
sedan riksdagsvalet den 14 september. Samordningsgruppens förslag är att nätverket 
under 2014 ska liksom övriga delar av partiet prioritera valrörelserna. Exempel på 
aktiviteter som samordningsgruppen hoppas ska vara möjlig att genomföra listas 
nedan. 

Nationell valkonferens  
Under våren 2014 vill vi anordna en konferens för valkandidater i Vänsterpartiet som 
vill driva HBTQ -politiska frågor. Syftet med konferensen ska vara att  

• Ge deltagarna ökad kunskap om HBTQ -politiska frågor och inspirera delta-
garna om hur de kan driva dessa frågor inom sin arena.  
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• Diskutera vilka utspel som inom det HBTQ -politiska området kan göras na-
tionellt och lokalt under valåret.  

• Erfarenhetsutbyte om hur partiet synliggörs under HBTQ-festivaler och andra 
liknade mötesplaser. 

Då HBTQ-Vänstern saknar egna ekonomiska medel kommer deltagarnas konferens-
kostnader att behöva finansieras av partiet centralt, partidistrikt eller partiföreningar. 
Alternativet är att inte anordna någon konferens.  
 

HBTQ-festivaler och andra liknade arrangemang  
Stockholm Pride i augusti samt andra HBTQ-festivaler och liknade arrangemang runt 
om i landet kommer att vara viktiga arenor för att synligöra Vänsterpartiets HBTQ-
politik. I och med att 2014 är ett valår kommer många partier att försöka ragga röster 
bland HBTQ-personer och deras vänner. För att partiet ska kunna synas krävs: 

• Intressanta utspel, aktiviteter och seminarier  
• Uppdaterade lättillgängliga flyers och annat material.  
•  Att ledande företrädare för partiet nationellt såväl som lokalt deltar  

Samordningsgruppen har som mål att under året efter bästa förmåga delta på arran-
gemang runt om i landet. I de fall ingen från samordningsgruppen har möjlighet delta 
kommer vi att försökt förmedla andra kontakter.  
Att partiet synliggör sin HBTQ-politik på olika sätt som t.ex. utspel i media kommer 
vara särskilt viktigt under Stockholm Pride . Detta eftersom HBTQ-politiska frågor 
får extra stor uppmärksamhet i media under festivalen. Det är också ett viktigt forum 
eftersom HBTQ-personer från hela landet besöker denna festival.  
Jörn Svensson Priset  
En viktig uppgift under 2014 kommer att vara att förbereda förslag till vinnare av det 
årliga HBT-priset i Jörn Svenssons anda, i vardagligt tal: Jörn Svensson-priset. Priset 
utdelas årligen till enskilda personer eller organisationer som arbetat för HBT-
personers rättigheter i Jörn Svenssons anda. Priset kan delas ut till såväl medlemmar 
i Vänsterpartiet, Ung vänster eller VSF som till icke partimedlemmar. Priset delas ut 
av partistyrelsen efter beredning av styrgruppen för HBTQ-vänstern. Prissumman är 
10.000 kronor. 
Valmaterial  
En viktig uppgift för samordningsgruppen är att verka för att partiet ska ha uppdate-
rat material såsom flyers och pins tillgängliga för föreningar och distrikt i god tid 
före valet i september.  
Bygga nätverk 
En av de tydligaste fördelarna med att HBTQ-Vänstern har startat är att Vänsterpar-
tister som vill driva HBTQ-politiska frågor nu har fått ett kontaktnät runt om i landet. 
Detta visas inte minst av att många av de volontärer som arbetar för partiet under 
t.ex. Stockholm Pride är aktiva i andra distrikt än Stockholmsdistriktet. En viktig 
uppgift för samordningsgruppen kommer att vara att verka för att nätverkets med-
lemmar ska få fortsatt möjlighet till nätverksbyggande.  

Perioden efter valet  
Det finns ett gammalt visdomsord som säger: Det är svårt att sia, särskilt om framti-
den”. Utgånget av valet kommer få stor betydelse för de aktiviteter som kan bli aktu-
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ella i framtiden.  En framgång i valet kan t.ex. innebära ökade möjligheter för partiet 
centralt att stödja nätverkets arbete ekonomiskt. En röd-grön regering med ett starka-
re Vänsterparti skulle också ge stora möjligheter att förverkliga partiets HBTQ-
politik.   
I och med att förutsättningarna för nätverket kan förändras efter valet har samord-
ningsgruppen valt att i denna verksamhetsplan enbart fokuserat på tiden fram till den 
14 september 2014. Men en av de diskussioner som kan bli aktuell efter valet är om 
nätverket på sikt ska konverteras till en formell organisation med formella årsmöten, 
stadgar och medlemsavgifter. Som egen juridisk person skulle nämligen nätverket ha 
helt andra möjligheter att ansöka om bidrag från t.ex. ungdomsstyrelsen. Dock är det 
en diskussion som måste föras i fler forum än enbart i nätverket.  
Ny verksamhetsplan för 2015 kommer att tas i samband med nästa sammankomst för 
HBTQ-vänstern. Skulle det dröja innan en sådan sammankomst skulle äga rum 
kommer samordningsgruppen presentera en preliminär verksamhetsplan och ge med-
lemmar möjlighet att inkomma med synpunkter via e-post.   
 
  


