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INLEDNING

vi måste framåt! I en tid då högerregeringar bedriver hårdför klasspolitik, ra-
sismen är på frammarsch och människor får allt mindre makt över sin vardag är 
vårt motstånd viktigare än någonsin. I dessa tider är det heller inte svårt att hitta 

arbetsuppgifter för ett studentförbund som vill vara en progressiv kraft i den högre utbild-
ningen och i samhället. Avgränsningar måste dock göras för att behålla fokus och för att 
effektivisera kampen.    

Flera av de frågor som är viktiga för studenter i Sverige idag är intimt förknippade 
med effekterna av det låga studiemedlet. Framförallt gör det låga studiemedlet att 
studenter tvingas arbeta under dåliga villkor och till låga löner. I förlängningen skapar 
det låga studiemedlet en ny låglönegrupp i samhället som försvårar hela arbetarklas-
sens kamp. Inte minst detta gör det nödvändigt att VSF fortsätter att sätta in student-
ers situation i en analys av klassamhället i stort.  

En annan kärnfråga i debatten om högre utbildning är den om vilka som ska ha 
tillträde till högskola och universitet. Vi anser att högre utbildning ska vara en rät-
tighet för varje människa. Det är för oss en självklarhet att studentgrupper måste 
breddas med avseende på klass, kön och etnicitet för att uppnå ett mer demokrat-
iskt och jämlikt samhälle i fråga om människors möjligheter. I en tid då den borgerliga 
regeringen dessutom agerar i motsatt riktning genom att skära ned i den kommunala 
vuxenutbildningen och föreslå gymnasieprogram som inte ger högskolebehörighet, 
är det viktigare än på länge att VSF försvarar allas rätt till högre utbildning. 

I ljuset av Sverigedemokraternas höga opinionssiffror, rasifierade problemformul-
ering och rasistiska praktik, den växande islamofobin och det ökande våldet från fas-
cister och nasister, måste det vara självklart för ett förbund som VSF att agera. Detta 
bör göras både genom förbättrade kunskaper på området och genom att i praktiken 
motarbeta att rasismen får starkare fäste i samhället. Vänstern måste fortsätta vara 
offensiv och hävda sin egen problemformulering. Borgerligheten tjänar på en av ra-
sism splittrad arbetarklass. Vår uppgift är att i kamp mot både kapitalism och rasism 
ena arbetarklassen mot dessa gemensamma fiender. 

Även om förbundet har stärkts under den gångna verksamhetsperioden kan my-
cket göras för att ytterligare växa i styrka både på förbunds- och på lokalförening-
snivå. Genom att arbeta med frågor som berör studenter runtom i landet, genom 
att ge svar från vänster i utbildningspolitiska frågor och genom att agera direkt på 
sådant som är viktigt för oss som både studenter och socialister, kan vi förändra och 
växa. Denna verksamhetsplan slår därför fast riktlinjer under 2008-2010 för för-
bundsstyrelsen, lokalföreningarna och den enskilde medlemmen, stundtals var och 
en för sig beroende på plats och verksamhet, men alltid tillsammans för frigörelse, 
jämlikhet och socialism. 
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SÄRSKILDA ARBETSOMRÅDEN 

1. KAMPANJ

Att organisera det politiska arbetet i form av en rikstäckande kampanj har flera 
fördelar. I det utåtriktade arbetet tar vi till vara på och utvecklar vår styrka som 
rikstäckande förbund, och internt får erfarenheter och kunskaper möjlighet att 
spridas och utjämnas både mellan medlemmar och mellan lokalföreningar.   

De relativt sett stora organisatoriska och mobiliserande framgångar som 
VSF nådde med den förra kampanjen för höjt studiemedel pekar på att vi även 
fortsättningsvis bör välja a) att arbeta med konkreta, aktuella och avgränsade 
frågor som är kännbara för de allra flesta studenter, b) att väva in dessa frågor i 
analyser av klassamhället i stort (till skillnad från att arbeta med isolerade och ir-
relevanta ”studentperspektiv”). Huruvida våra kampanjfrågor  ska vara realistiskt 
uppnåbara på kort sikt och leda till ”snabba segrar”, eller vara mer ideologiskt 
verkande, är däremot något som i större utsträckning behöver diskuteras inom 
förbundet.  

I det kampanjarbete som sker på förbundsnivå bör mediearbetet och samar-
betet med fackliga aktivister och vänsterpartiet prioriteras och utvecklas. För-
bundsstyrelsen bör också ta större ansvar än tidigare för de delar av den utåtrik-
tade verksamheten som samordnas nationellt. 

VSF ska under verksamhetsperioden
organisera och genomföra en nationell kampanj• 

2. FEMINISTISK SATSNING

Vi har på många sätt ett väl fungerande feministiskt arbete. På senare år har 
vi dock sett hur vår förmåga att rekrytera och engagera kvinnliga medlemmar 
verkar ha försämrats. Lokalt har det tagit sig uttryck i att de flesta lokalförenin-
gar har en markant övervikt av manliga medlemmar. Orsaker till denna utveck-
ling har diskuterats på olika nivåer i förbundet men några heltäckande förklar-
ingar har man inte kommit fram till. Vi måste diskutera detta mer, både lokalt 
och nationellt, prova nya metoder och omsätta våra teoretiska kunskaper och 
erfarenheter mer i praktiken. Under verksamhetsperioden ska VSF därför göra 
en feministisk satsning.  

För att skapa en feministiskt starkare organisation är det avgörande att det 
finns en medvetenhet om de befintliga problemen, såväl inom förbundet som i 
den utåtriktade verksamheten. Under perioden ska därför en diskussion kring 
alla aspekter av vår feministiska praktik initieras. En sådan satsning måste för att 
bli verkningsfull också innehålla en teoretisk skolning. Kunskaper i feministisk 
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teori är något som angår alla VSF:s medlemmar och bör ges en mer framträ-
dande roll. 

Studier i feministisk teori och större fokus på feministiska frågor i VSF:s 
utåtriktade arbete har dock inte som syfte att öka andelen kvinnliga medlemmar. 
Detta sker istället genom en medveten och strategisk medlemsrekrytering. 

vsf ska under verksamhetsperioden
aktivt arbeta med att fördjupa feministisk teori och praktik i förbundet• 
åstadkomma en bättre könsfördelning bland medlemmarna• 
vid minst en nationell sammankomst diskutera hur organisationen kan för-• 
bättras i feministiskt avseende
på nationella sammankomster anordna en könsuppdelad programpunkt med • 
syf-te att stärka våra kvinnliga medlemmar samt lyfta och sprida kunskaper 
om feministisk teori bland våra manliga och kvinnliga medlemmar.

 3. VALRöRELSERNA 2009 OCH 2010

2009 är det val till EU-parlamentet. Detta är vanligtvis en liten valrörelse i Sver-
ige, men trots det ett bra tillfälle att argumentera för vårt EU-motstånd. 2010 
är det återigen val till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Vad detta innebär 
för förbundet under verksamhetsperioden beror på när nästa kongress hålls. 
Oavsett om nästa kongress kommer att ligga före eller efter valet är det av stor 
vikt att arbetet med att ta fram planer för hur förbundet ska agera i valrörelsen 
diskuteras god tid dessförinnan. VSF stöttar vänsterpartiet i valrörelserna, men 
för förbundet innebär valrörelserna framförallt en period av ökad politisk akti-
tivitet som vi ska utnyttja för att komma ut med våra frågor. För att få till stånd 
en förankrad och sammanhållen verksamhet under valrörelsen är det därför 
avgörande att det under perioden förs en levande diskussion bland medlemmar 
och lokalföreningar om hur förbundets strategi ska se ut. 

Starka valrörelser genomför vi inte ensamma. Det är därför väldigt betydelse-
fullt att diskussioner tidigt inleds med vänsterpartiet, Ung vänster och andra 
viktiga samarbetsorganisationer om hur vi på bästa sätt agerar tillsammans i 
valrörelserna. Våra goda kontakter med vänsterpartiet bör användas för att föra 
en konstruktiv diskussion om vilka studentrelaterade frågor som är viktigast att 
arbeta med. 

vsf ska under verksamhetsperioden
tidigt påbörja en bred diskussion bland alla medlemmar om vår roll i val-• 
rörelserna 2009 och 2010
föra en dialog med Vänsterpartiet och Ung vänster om hur vi ska agera i • 
valrörelsen. som egen aktör föra fram de frågor som särskilt angår våra 
medlemmar och våra målgrupper, inte minst de utbildningspolitiska frågor 
som vi ser som högst prioriterade
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4. SOMMARKURSEN

Sommarkursen har en lång tradition inom Vänsterns studentförbund och är en av 
de viktigaste ideologiska aktiviteterna under året. Under sommarkursen får VSF:s 
medlemmar, potentiella sådana och andra från vänstern en möjlighet att ägna sig åt 
undervisning på våra villkor, till skillnad från den man allt som oftast möter på hög-
skolor och universitet. Det är också en av få möjligheter att verkligen fördjupa den 
politiska diskussionen inom förbundet, som därför måste tas till vara på. 

vsf ska under verksamhetsperioden
anordna en sommarkurs på ett tema som förbundsstyrelsen själv beslutar om • 
varje sommar fram till nästa kongress 
i god tid undersöka hur anställningar inför och under sommarkursen kan finan-• 
sieras 
fortsätta att arbeta för att undervisningsformerna under sommarkursen blir mer • 
varierade.
fortsätta att samarbeta med Kvarnby folkhögskola i genomförandet av som-• 
markursen

5. STUDIEBESöK I EU-PARLAMENTET

Under flera år har förbundet tillsammans med Vänsterpartiets representanter i EU-
parlamentet arrangerat en studieresa till Bryssel. Resan har erbjudit våra medlem-
mar möjligheten att på plats öka sin kunskap om EU. För förbundet har det också 
haft den mycket viktiga funktionen att medlemmar från olika lokalföreningar har 
kunnat träffats. Det är inte minst viktigt för att det bidragit till att stärka förbund-
skänslan inom VSF.

Under verksamhetsperioden ska förbundet arbeta för att utveckla dessa studiere-
sor. Viktigt är till exempel att de medlemmar som får möjlighet att medverka på re-
san får grundläggande kunskaper om EU och parlamentet redan innan resan. För att 
kunna tillgodogöra och förhålla sig till det som presenteras på plats bör deltagarna 
till exempel vara bekanta med hur EU och GUE-NGL (den grupp av vänster- och 
miljöpartier som vänsterpartiet i EU-parlamentet ingår i) är uppbyggda och funger-
ar.  

För att öka värdet av resorna till Bryssel är det också centralt att kunskapen som 
våra medlemmar skaffar sig sprids till resten av förbundet efter hemkomsten. Under 
själva resan skall deltagarna därför tillsammans ta fram och bestämma i vilka former 
som de vill öka den kritiska medvetenheten om EU inom förbundet.

Resan till Bryssel ska också i större utsträckning än hittills användas för att knyta 
internationella kontakter. Inom GUE/NGL finns det till exempel ett stort antal parti-
er som har studentorganisationer knutna till sig. Inför resan ska dessa organisationer 
eller andra utomparlamentariska krafter kontaktas för att om möjligt samordna vår 
resa med besök av studenter från andra europeiska länder. 
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vsf ska under verksamhetsperioden
anordna en studieresa till EU-parlamentet• 
om möjligt samordna denna resa med andra europeiska studentorganisationer. • 

6. TOPPMöTEN, GLOBALISERINGSRöRELSEN 
OCH DEMONSTRATIONER 

VSF ska organisera och utveckla formerna för förbundsdeltagande i de stora dem-
onstrationer, aktionsdagar, toppmötesprotester och liknande i den mån det är or-
ganisatoriskt möjligt. Individuella medlemmar har ofta åkt på till exempel G8-möten 
eller till stora antirasistiska demonstrationer, men för att både skapa en förbund-
skänsla genom att agera tillsammans och upprätta och underhålla internationella 
kontakter är det viktigt att det spontana arbetet hos ett fåtal kamrater organiseras 
på en förbundsnivå. Lämpliga arbetsformer får finnas efterhand.
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ORGANISERING OCH ARBETSFORMER 

När vi organiserar oss krävs det att vi är medvetna om vilka metoder som vi använ-
der  – annars kommer vi inte att kunna fortsätta växa och utvecklas som politisk 
kraft. Under verksamhetsperioden ska VSF därför arbeta för att höja den organisato-
riska medvetenheten inom förbundet bland annat genom att ordna utbildningar och 
genom att ta fram en organisatorisk handbok. VSF ska i detta arbete sträva efter att 
vara en öppen, demokratisk och kreativ organisation, där den gemensamma kampen 
för ett klasslöst kommunistiskt samhälle är det överordnade.  Att bygga en organisa-
tion får aldrig bli ett ändamål i sig.   

Ett extra kritiskt element i detta är vår värvning av medlemmar. Denna ska vara så 
bred och inkluderande som möjligt, vilket innebär att vi alltid måste vara medvetna 
om var, när och hur vi värvar. Viljan till bredd och massuppslutning får aldrig leda till 
slätstrukenhet. Vilka fakulteter och institutioner som vi ska prioritera att vara på och 
i vilken utsträckning orten respektive högskolan ska vara vår huvudsakliga arena, är 
exempel på frågor som ingår i en sådan analys. Vilka val vi gör får konsekvenser för 
vilka vi värvar och därmed för organisationens utveckling. 

En annan central princip i vår organisering måste vara att vi i första hand or-
ganiserar oss själva och för vår egen skull. Med det menas till exempel att en loka-
lförening med få medlemmar först och främst bör välja att arbeta med frågor som 
dessa medlemmar upplever som viktiga, istället för att pliktskyldigt välja frågor som 
lokalföreningen tänker att den ”borde” arbeta med. (Naturligtvis bör frågorna fort-
farande vara sådana att de bedöms vara intressanta och betydelsefulla även för po-
tentiella medlemmar.) Denna princip är särskilt viktig att ha i åtanke när nya loka-
lföreningar startas.   

När det gäller arbetsformer överlag bör förbundet utveckla dessa så att ”resul-
tat” och ”kreativitet” uppvärderas i förhållande till ”stabilitet” och ”kontinuitet”. De 
senaste årens erfarenhet, särskilt på förbundsnivå, pekar på att tillfälliga arbetsgrup-
per med engångsansvar för en avgränsad uppgift fungerar ofta bättre och får mer 
gjort än permanenta arbetsutskott med stora ansvarsområden och långa ansvarspe-
rioder. Arbetsmetoderna bör alltså i högre grad än hittills anpassas efter uppgifterna. 
Detta förutsätter dock att de demokratiska grundstrukturerna fungerar (stadgemäs-
sigt utlysta medlemsmöten, fungerande informationsspridning och så vidare), så att 
ansvarsfördelningen sköts öppet och demokratiskt.  

Ett stort problem inom förbundet är att den enskilde medlemmens inflytande, 
tillgång till information och möjlighet att vara aktiv inte är lika stora i olika loka-
lföreningar. Det ligger i hela förbundets intresse och är hela förbundets ansvar att 
alla medlemmar likabehandlas på dessa områden. Till exempel måste medlemsmöte-
nas ställning uppvärderas. De ska i enlighet med stadgarna och för medlemmarnas 
skull hållas regelbundet och utlysas en vecka i förtid, och vi måste verka för att detta 
faktiskt omsätts i praktiken. Sådant som medlemsinrapportering och informations-
spridning måste också förbättras och skötas med mindre godtycke. I allt detta arbete 
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är väl fungerande lokalföreningsstyrelser och god kommunikation mellan dessa och 
förbundsstyrelsen avgörande.  Under verksamhetsperioden ska en särskild satsning 
göras för att stärka organiseringen av kvinnliga studenter (se ovan). 

vsf ska under verksamhetsperioden
ordna minst 1 organisatorisk utbildning för alla lokalföreningar/medlemmar• 
också på andra sätt arbeta för att höja medvetenheten kring organisering i för-• 
bundet
utarbeta en organisatorisk handbok som kommer alla lokalföreningar till del• 
stärka organiseringe• n av kvinnliga studenter.
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SAMARBETEN

Förbundet arbetar tillsammans med en lång rad olika organisationer i olika frågor. 
Dessa samarbeten fyller många viktiga funktioner. Genom konstruktiva diskussioner 
med andra skapar vi en större medvetenhet om VSF:s politiska krav. Genom att 
arbeta tillsammans med andra blir vi dessutom starkare i vår egna politiska verk-
samhet, samtidigt som den erfarenhet som finns inom förbundet ofta kompletterar 
våra samarbetsorganisationers erfarenheter. Vi bör dock välja våra samarbeten strat-
egiskt, så att vi kan få gehör för våra frågor och öka våra påverkansmöjligheter, inte 
bli överhopade av möten med andra organisationer i samarbeten som inte stärker 
förbundet och våra frågor. Samtidigt som vi ska vara öppna och prestigelösa inför 
vad samarbeten med andra organisationer kan ge oss och lära oss, så bör vi vara 
måna om organisationens oberoende. 

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet utgör en av våra viktigaste samarbetsorganisationer. Genom våra 
kontakter med vänsterpartiets representanter har vi kunnat skapa en konstruktiv 
diskussion om den utbildningspolitik som våra organisationer för. Vår roll som stu-
dentorganisation är av vikt för ett parti som vill skapa en radikal utbildningspolitik, 
inte minst som våra medlemmar har en direkt och aktuell erfarenhet av den högre 
utbildningen. I sin tur ger vänsterpartiet oss en väldigt värdefull inblick i den utbildn-
ingspolitiska debatten. Genom deras parlamentariska position har vi till exempel fått 
en större insyn i riksdagsbeslut och utredningar på det utbildningspolitiska området. 
Under perioden är det därför av viktigt att vi upprätthåller de goda kontakter som 
vi hittills haft med de som är ansvariga för partiets utbildningspolitik  samt utvecklar 
detta samarbete mellan VSF och vänsterpartiet även på andra nivåer och i andra 
lämpliga föra 

UNG VÄNSTER

Många av VSF:s medlemmar har ett tidigare eller pågående engagemang i Ung Vän-
ster. Mycket av den politiska skolning som finns inom förbundet kommer därför 
också från Ung Vänster. Den vänsteropinion som Ung Vänster skapar bland ungdo-
mar bidrar dessutom till att radikalisera blivande studenter, vilket är av stor vikt för 
förbundets rekrytering. En stor del av den aktivism som förbundet ägnar sig åt delar 
vi med Ung Vänster. Därför bör vi under perioden se till att knyta starkare kontak-
ter med Ung Vänster kring frågor som är viktiga för oss båda. Vi får inte glömma att 
många av Ung vänsters medlemmar besitter delvis andra erfarenheter än vi. Denna 
skillnad är något båda våra föreningar kan och bör dra nytta av Tillsammans kan vi 
utgöra en starkare kraft i motståndet mot försämringarna av den svenska utbildnin-
gen som den borgerliga regeringen genomför för tillfället. 
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CENTRUM FöR MARxISTISKA SAMHÄLLSSTUDIER, CMS/
SOCIALISTISK DEBATT

Under den föregående verksamhetsperioden har en marxistisk studiecirkel tagits 
fram i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier. Under denna verk-
samhetsperiod kommer därför en viktig uppgift vara att se till så att så många av våra 
medlemmar som möjligt får möjlighet att delta i denna. På de orter där CMS har 
aktiviteter är detta ett utmärkt tillfälle till samarbete.  

Socialistisk Debatt är ett av CMS’ viktigaste bidrag till den svenska vänstern. Under 
verksamhetsperioden vore det önskvärt att VSF aktivt verkar för att Socialistisk De-
batt blir en mer självklart inslag i studiearbetet. 

FACKET

Fackföreningsrörelsen har kommit att spela en allt viktigare roll i förbundets poli-
tik. Särskilt i vårt fokus på studenters situation och funktion på arbetsmarknaden 
är fackföreningarna centrala att samarbeta med. Under perioden ska vi utveckla 
kontakten med fackföreningar som vi ser som betydelsefulla i kampen för högre 
studiemedel och mot studenters utsatta arbetsmarknadsposition. Vi ska också knyta 
kontakter med andra organisationer som kan tänkas medverka i ett konstruktivt sa-
marbete med fackföreningsrörelsen. Eftersom de stora fackförbundens ledaresällan 
eller aldrig står upp för arbetarklassens rättmätiga krav bör kontakter i första hand 
knytas på medlemsbasis. En organisation är mer än sin ledning, men aldrig bättre än 
sin ledning!” 

KLIMATAKTION 

Klimataktion är ett nybildat nätverk med målet att mobilisera en massiv folkrörelse 
för kraftiga och rättvist fördelade utsläppsminskningar. Nätverket framhäver att in-
dividuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar inte kommer att vara till-
räckligt och att de rika såväl globalt som inom staterna har ett huvudansvar i ut-
släppsminskningarna. Denna analys delar vi inom VSF. Därför är det av stor vikt att vi 
stödjer Klimataktion och inleder ett samarbete. Under verksamhetsperioden vore 
det önskvärt att VSF ingick stödmedlemskap i nätverket

STUDENTRöRELSEN

Inom studentrörelsen finns det ett stort antal organisationer som kan vara givande 
att samarbeta med. Även om vi ofta trycker på att VSF ska växa får vi inte glömma 
att en stark och radikal studentrörelse måste bestå av ett stort antal olika organisa-
tioner. Att arbeta tillsammans gör oss starkare i kampen för våra gemensamma mål. 
På lokal nivå finns ofta en uppsjö av organisationer och grupper som vi kan bygga 
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starka samarbeten med kring konkreta frågor. Det rör sig om allt ifrån studentbase-
rade miljöorganisationer till olika institutionsbaserade vänsternätverk och grupper 
som protesterar mot bristande resurser i utbildningen. Under verksamhetsperioden 
är det viktigt att vi tar initiativ till samarbeten med de studentorganisationer som 
kämpar för samma saker. 

INTERNATIONELLA KONTAKTER

Studentrörelsen har traditionellt haft ett stort internationellt engagemang. Vänsterns 
studentförbund är dock relativt ungt och har därför inte hunnit att skaffa sig särskilt 
starka kontakter internationellt. Under den gångna perioden har det pågått ett ar-
bete med att knyta kontakter med andra europeiska studentorganisationer som bör 
utvecklas i riktning mot att solidarisera oss med systrar och bröder som kämpar 
mot imperialistisk utsugning.. Förhoppningsvis kommer förbundets medlemmar att 
kunna dra nytta av detta arbete, exempelvis i samband med den planerade studiere-
san till EU-parlamentet. 
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STUDIER

Vår förmåga att förändra samhället och våra villkor är intimt sammanlänkad med 
vår förståelse av dem. Studier spelar därför en nyckelroll i kampen för ett annat 
samhälle. Dessvärre kan vi inte förlita oss på att universiteten och de officiella ut-
bildningsinstitutionerna skänker oss de systemkritiska verktyg som vi behöver. Av 
den anledningen är det extra avgörande att vi ordnar egna studier, och det är också 
i det ljuset som vår hemhörighet folkbildningsrörelsen ska förstås. ”Akademisk” och 
”intellektuell” är inte synonyma begrepp!   

De interna studierna har länge haft en aningen undanskymd plats i vårt förbund, trots 
eller tack vare vår koppling till den högre utbildningen. Detta har delvis kommit att 
förändras den senaste verksamhetsperioden och under 2008–2010 är det dags att 
ta ytterligare steg i den riktningen. I detta arbete är det avgörande för framgångarna 
på längre sikt att teori och studier inte ses som något avskilt från praktik och politik, 
eller som något som sköts ”vid sidan av”. Våra studier syftar till att förstå i slutändan 
konkreta fenomen och rörelselagar och till att stärka vår politiska praktik, och den 
senare bör därför oftare än idag vara det som ger input till nya studier. Detta betyder 
inte att studierna inte får vara abstrakta, generella eller teoretiska – poängen är att 
de inte ska ordnas slentrianmässigt, utan efter behov och situation. Vidare är det av 
vikt för vår utveckling att både nyare och äldre medlemmar inkluderas i samtliga 
delar av studiearbetet på alla nivåer i förbundet. 

vsf ska under verksamhetsperioden
arbeta vidare med studiecirkeln i marxism tillsammans med CMS och se till att • 
den kommer till användning i så stor utsträckning som möjligt
arbeta för att nya medlemmar erbjuds någon typ av studieverksamhet så tidigt • 
som möjligt exempelvis i form av lokala studiecirklar, introduktionskurser och 
nationella seminarier
anordna en resa till Bryssel och EU-parlamentet som kritiskt studerar och dis-• 
kuterar den europeiska/internationella utvecklingen
organisera och genomföra en sommarkurs tillsammans med Kvarnby folkhög-• 
skola
anordna utbildningar i materialproduktion för alla intresserade medlemmar, på • 
lokalföreningsnivå och/eller på nationell nivå
Förstärka förbundets arbete med feministiska studier• 
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UTBILDNINGSPOLITIK 

I samband med Vänsterns Studentförbunds tionde kongress antas ett utbildningspoli-
tiskt program. Detta program kommer att vara det dokument som samlar Vänsters 
studentförbunds åsikter i utbildningsfrågor. Programmet ska kunna användas av alla 
som arbetar med utbildningspolitiska frågor inom VSF, oavsett om detta sker inom 
en kår eller inte.  

VSF har under flera år rönt stora framgångar i flera kårval på många av de orter där 
vi är aktiva i kårpolitiken. Det är viktigt att VSF fortsätter sitt starka och meningsfulla 
arbete på många av Sveriges studentkårer. Speciellt i det skede som väntar i och med 
att en övergång från ett obligatoriskt till ett frivilligt kårmedlemskap verkar vara 
oundviklig, är det centralt att VSF ger sin syn på vad en studentkår ska vara efter ob-
ligatoriet avskaffande. Men det är också viktigt att poängtera att utbildningspolitiskt 
arbete inte bara behöver bedrivas inom kårens ramar. Exempelvis är många frågor 
som är viktiga i en students vardag även utbildningspolitiska i viss bemärkelse. 

vsf ska under verksamhetsperioden
använda det utbildningspolitiska programmet för att skapa en mer sammanhållen • 
syn på utbildningsfrågor inom förbundet
använda det utbildningspolitiska programmet i samarbetet med vänsterpartiet • 
Ung Vänster och andra eventuella samarbetsorganisationer, för attpå detta sätt 
få största möjliga genomslagskraft för våra idéer på området
 använda det utbildningspolitiska programmet som riktlinjer i det lokala kårar-• 
betet
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EKONOMI 

Förbundets ekonomi är sedan länge mycket svag. Numera måste vi dessutom anpas-
sa verksamheten efter ett mindre bidrag från vänsterpartiet som också dras med en 
dålig ekonomi sedan förra riksdagsvalet. VSF skulle behöva betydligt bredare ekono-
miska ramar för att kunna skapa den vänsterkraft på Sveriges högskolor och uni-
versitet som vi vill vara. Framförallt behövs det ekonomiska medel till den löpande 
administrationen och till specifika satsningar som träffar och kampanjer.   

Att söka ekonomiska bidrag till olika delar av verksamheten är något som tidigare 
visat sig vara värt att lägga tid på, och det är därför något som VSF ska fortsätta 
med. Dessvärre är dessa bidrag ofta inrättade för specifika ändamål som är svåra att 
förena med den verksamhet som VSF vill bedriva.   

Det är därför avgörande att VSF under verksamhetsperioden arbetar med att finna 
ytterligare alternativa finansieringsvägar. Det finns inte en universallösning för att 
förbättra ekonomin. Det som krävs är medvetenhet och kreativa lösningar på alla 
nivåer i förbundet. Det kan röra sig om allt ifrån att öka antalet stödmedlemskap 
till att uppmana medlemmar och andra som stödjer oss att skänka en fast summa 
pengar varje månad. 

vsf ska under verksamhetsperioden
fortsätta och utveckla arbetet med att söka bidrag och med att finna andra al-• 
ternativa finansieringsvägar
utarbeta tydliga strategier för och förslag på hur förbundet kan bli ekonomiskt • 
mer självförsörjande framöver
ekonomiskt prioritera nationella sammankomster och material• 
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UTÅTRIKTAD KOMMUNIKATION

Arbetet med att förbättra den utåtriktade kommunikationen och göra den enklare, 
rakare och mer anpassad till de vi vill nå måste fortsätta. Vi måste också se till att 
den kunskap som finns kring materialproduktion inom förbundet sprids bland våra 
medlemmar, inte minst då det sällan kommer att finnas ekonomiska medel för att 
uträtta sådant arbete avlönat. 

vsf ska under verksamhetsperioden
fortsätta arbetet med att förbättra den utåtriktade kommunikationen i form av • 
hemsida, blogg, värvarmaterial och liknande
anordna utbildningar i materialproduktion för alla intresserade medlemmar, på • 
lokalföreningsnivå och/eller på nationell nivå.
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INTERN KOMMUNIKATION 

Den interna kommunikationen är en av grundbultarna i VSF:s utveckling mot att 
bli större och starkare. Länge har den varit bristande genom att vara för person-
lig och informell, och för oregelbunden, otydlig och oförutsägbar. Det gör att den 
politiska kampen försvagas i onödan och att många medlemmar inte får den infor-
mation som de har rätt till. Den interna kommunikationen är därför ett prioriterat 
område den kommande verksamhetsperioden. Informationsspridningen och diskus-
sionen såväl inom och mellan lokalföreningarna som mellan lokalföreningarna och 
förbundsstyrelsen måste i många fall förbättras avsevärt.   

En av de allra viktigaste målen med att förbättra den interna kommunikationen är 
att få VSF att känna sig mer som ett förbund än som ett antal löst sammansatta loka-
lföreningar. I detta arbete är det särskilt viktigt att förbättra den elektroniska kom-
munikationen på alla nivåer. De nationella sammankomster som anordnades under 
2006–2008 har gett väldigt positiva reaktioner och resultat. Detta är därför också 
något som VSF ska prioritera och utveckla. 

vsf ska under verksamhetsperioden
arbeta med att förbättra kommunikationen i förbundet, såväl mellan lokalfören-• 
ingarna som mellan lokalföreningarna, förbundsstyrelsen och medlemmarna
satsa på nationella och regionala träffar för att stärka kommunikationen såväl • 
mellan lokalföreningarna som mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna
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