Arbetsgång kring Principprogram 4.0 och sakpolitiskt/a program
Från Anna Troberg och Henrik Brändén.
Vi har funderat lite över hur vi skulle kunna lägga upp helheten med arbetet med
Principprogram 4.0, sakpolitiskt program och mall för kommunalpolitiska program.
Vi tror att partiets åsikter bör slås fast i några olika typer av dokument:
•

•

•

•

I partiets stadga anges i någon enstaka mening partiets syfte och värdegrund. Dessa
ska stå sig över långa tidsrymder, och förhoppningsvis sällan eller aldrig behöva
ändras. (Något som rimmar väl med att ändring kräver 3/4 majoritet på två på varandra
följande medlemsmöten.)
I ett principprogram slår vi fast våra grundläggande värderingar och samhällsanalys,
samt ritar upp principer för hur dessa ska kunna tillämpas på några centrala
politikområden. Detta ska vara på en så principiell nivå att programtexterna ska kunna
stå sig i många år innan de ska behöva revideras, och att sådana revisioner ska kunna
ske i relativ enighet i partiet. (Som av en händelse behövs 3/4 majoritet för att ändra
eller anta nytt principprogram.)
I ett (eller flera) sakpolitiska program slås sedan fast vad partiet tycker i olika politiska
sakområden, och det är här en rad konkreta ställningstaganden ska finnas. Dessa måste
regelbundet kunna anpassas till en föränderlig omvärld, och bör antas som andra
normala beslut av medlemsmöte med enkel majoritet.
Lokal politik i landsting och kommuner fastställs lokalt. Som ett stöd för arbetet med
lokala kommunal- och landstingspolitiska program tas ett ramprogram fram, med
ställningstaganden ur sakpolitiskt/a program som har bäring på kommunal- respektive
landstingspolitik.

Efter att ha funderat över saken tror vi att det är bättre att ha ett sakpolitiskt program för varje
sakområde, än ett enda heltäckande sakpolitiskt program. Dels för att "hål" i vår politik är
mindre påtagliga om de ligger mellan program, än inne i ett program. Dels därför att det gör
arbetet att ta fram, revidera och utveckla sakpolitiken flexiblare. (Därtill ger det större chans
att få mediagenomslag att vi släpper ett nytt program om exempelvis skolpolitik, än att vi
justerat och reviderat hela vårt sakpolitiska program).
För att dessa dokument ska hjälpa oss i den kommande valrörelsen anser vi att vi måste tänka
bland annat på följande:
•
•

•

Texterna måste ha en positiv grundton, vara konkreta och utgå från människan, inte
teknikerna
Det är viktigt att omsorg nu läggs på utformningen av dessa programtexter. De måste
ha enhetligt språk, liknande ton, och parallella delar måste ha någorlunda enhetligt
format, både i omfång och uppbyggnad: Skriver man tjugo gånger mer om
gymnasieskola än förskola kommer alla läsare att uppfatta det som att vi tycker
gymnasieskolan är just 20 gånger viktigare än förskolan. De olika delarna om olika
sakområden måste därför ha längder i samma storleksordning.
De sakpolitiska programtexterna bör också vara uppbyggda på ett enhetligt sätt, som
är anpassat så att dokumenten lätt kan användas då vi senare i valrörelser ska skapa
broschyrer, flygblad etc. Därför föreslår vi att man redan nu fastställer ett preliminärt

format för dessa texter, så att det skrivarbete som kommer igång i organisationen på
bästa sätt kan tas till vara i den slutliga utformningen av programmen.
Alla dessa programdokument måste vara framtagna och genomdiskuterade i god tid före valet
2014. Alla pirater ska i god tid före valet kunna veta vad partiet tycker, vilka åsikter som kan
tänkas dyka upp i valmanifest etc, och veta att alla medlemmar kunnat vara med i den process
som tagit fram programmen. Det betyder att programmen bör vara färdiga och antagna under
2012, så att man under 2013 kan göra de sista finslipningarna och justeringarna, och börja
planera arbetet med att ta fram valmaterial.
Ordningsföljden bör rimligen vara att man börjar med att anta ett principprogram, därefter
sakpolitiska program och slutligen ställer samman en mall för kommunalpolitiska program
utifrån de sakpolitiska programmen. Därav följer att ett nytt principprogram bör antas på
vårmötet 2012 och att sakpolitiskt/a program antas på höstmötet 2012. Utifrån dessa kan
sedan mallar arbetas fram, som lokalavdelningarna kan utgå från då de under 2013/14 tar fram
sina kommunal- och landstingspolitiska program.
Arbetsgången för arbetena med både principprogram och sakpolitiska program måste präglas
av transparens och möjligheter för alla pirater att göra sin röst hörd: Efter en inledande
diskussion/brainstorm i organisationen ställer styrelsen samman ett förslag, som skickas på
remiss. Styrelsen väger sedan in remissvarens synpunkter, då de utformar ett slutligt förslag
som läggs som proposition till medlemsmöte.
Vi har lyckats knåpa ihop följande förslag till tidsplan, som på en och samma gång tar hänsyn
till det som sagts ovan, till att det är olyckligt om remissrundor krockar med medlemsmöten
eller ligger under sommarlov, och till den typ av praktiska hänsyn som har att göra med att det
tar ett tag att skriva och att handlingar måste skickas en viss tid i förväg:
Tidsplan Principprogram 4.0
1. Mitten av september 2011: Ett första utkast till principprogram 4,0 diskuteras i
styrelsen, och en liten redaktionskommitté utses för fortsatt redaktionsarbete med
programmen.
2. Omedelbart efter styrelsemötet presenterar partistyrelsen och partiledningen
gemensamt utkastet för medlemmar, och ber om synpunkter under resten av september
och början av oktober.
3. Redaktionskommittén tar vara på synpunkter från styrelsens septembermöte och från
medlemmar, och lägger fram ett förslag till programtext till novembermötet.
4. November 2011: Styrelsen diskuterar och fastställer ett första förslag till
principprogram 4,0, som skickas på remiss till alla medlemmar, grupper av
medlemmar, sammankomster av medlemmar, Ung Pirat, Ung Pirats sakpolitiska
konferens m fl, där remissvar ska vara styrelsen tillhanda senast 15/1 2012.
5. Andra halvan av januari 2012: Eventuellt diskuterar styrelsen en del av de inkomna
synpunkterna så att redaktionskommittén får en hint om vart styrelsen lutar.
6. Redaktionskommittén arbetar fram ett nytt förslag till programtext.
7. Senast mitten av mars 2012: Styrelsen diskuterar och fastställer slutligt förslag till
principrogram 4.0, och skickar detta som proposition till vårmötet
8. Början av april - mitten av maj 2012: Vårmöte behandlar nytt principprogram 4.0.

Tidsplan sakpolitiska programtexter
1. Mitten av september 2011: Styrelsen beslutas om format för sakpolitiska
programtexter, och uppmanar alla medlemmar, grupper av medlemmar,
sammankomster av medlemmar, Ung Pirat, Ung Pirats sakpolitiska konferens m fl att
senast 1 mars 2012 presentera förslag till sakpolitiska ställningstaganden/utkast till
programtexter för valfria politiska sakområden. Samma styrelsemöte fastställer ett
sakpolitiskt dokument som sammanställer de åsikter partiet lagt fram i valmanifesten
2011, och gör detta tillgängligt för medlemmar som underlag för den fortsatta
diskussionen.
2. Allt eftersom förslag kommer in samlas de eller länkar till dem löpande på ett ställe, så
att alla medlemmar lätt kan följa diskussionen. Det är önskvärt att också finna en
praktisk lösning som ger medlemmar möjlighet att kommentera och diskutera.
3. Redaktionskommittén samlar ihop inkomna förslag, ser efter vilka frågor som behöver
stämmas av med styrelsen innan den går vidare med att sammanställa ett första utkast
till sakpolitiska program.
4. Första halvan av mars 2012: Styrelsemöte diskuterar de frågor redaktionskommittén
vill stämma av.
5. Redaktionskommittén skriver ihop ett första utkast till sakpolitiskt/a program, som
skickas ut med handlingar till styrelsen i mitten av maj.
6. Månadsskiftet maj/juni 2012: Styrelsen diskuterar och fastställer ett första förslag
till sakpolitiskt/a program, som skickas på remiss, där remissvar ska vara inne senast
30 juni.
7. Juli/första halvan augusti 2012: Styrelsen tittar på remissvaren, och ger
redaktionskommittén en hint om vart styrelsen lutar i eventuella besvärliga frågor.
8. Redaktionskommittén bearbetar förslaget med hänsyn till remissvar och styrelsens
reaktion på dessa, och har ett utkast till slutligt förslag till sakpolitiskt/a program att
skickas med handlingarna till styrelsen i slutet av augusti.
9. Senast mitten av september 2012: Styrelsen diskuterar och fastställer slutligt förslag
till sakpolitiskt/a program, som skickas som proposition(er) till höstmötet.
10. Början av oktober - mitten av november 2012: Höstmötet behandlar sakpolitiska
program.
Vi föreslår därför att styrelsen
(1) på septembermötet tillsätter en liten redaktionskommitté för det fortsatta arbetet med
princip- och sakpolitiskt/a program,
(2) på septembermötet diskuterar utkastet till principprogram 4.0 och därmed ger
redaktionskommittén en hint om hur de kan och bör bearbeta och utveckla utkastet vidare till
ett första förslag styrelsen kan behandla mer formellt, och sedan skicka på remiss, och
(3) på septembermötet beslutar:
att
anta ovanstående tidsplan för det fortsatta arbetet med Principprogram 4.0,

att
Styrelsen beslutar att tillsammans med PL publicera det utkast till Principprogram 4.0 som
presenterats, och uppmana medlemmar att komma med reaktioner senast fyra veckor före
styrelsens novembermöte, dvs söndagen den xx oktober.
att
anta ovanstående tidsplan för det fortsatta arbetet med sakpolitiskt/a program,
att
arbeta fram förslag till ett antal separata sakpolitiska program för olika politikområden,
att
styrelsen uttalar som sin uppfattning att Torbjörns sammanställning speglar de
ställningstaganden partiet antagit i och med valmanifesten inför riksdagsvalet 2010, och att
denna ska göras tillgänglig för medlemmarna via partiets hemsida,
att
fastställa PLs förslag till preliminärt format för sakpolitiska programtexter,

PS
Dessa tidsplaner förutsätter för att inte kollapsa vissa tidsintervall för styrelsemöten, nämligen
November 2011: För att diskutera och fastställa första version av principprogram att skicka
på remiss före UPs politiska konferens.
Andra halvan januari 2012: För att diskutera inkomna synpunkter på principprogrammet
och ge redaktionskommittén en hint om vart styrelsen lutar. (Kan utgå, men gör att det förslag
som sedan läggs på styrelsens bord blir sämre förankrat i styrelsen och att risken därmed blir
större för att en massa ändringar på sittande möte förstör språklig enhetlighet och genomtänkt
disposition. Bättre om styrelsen i förväg talar om hur de vill ha det, och arbetsgruppen får
göra ett språkligt etc genomarbetat förslag enligt de instruktionerna.)
Första halvan mars 2012: (1) För att diskutera och fastställa slutligt förslag till
principprogram 4.0 att skicka som proposition till vårmötet. (2) För att diskutera frågor kring
sakpolitiska program som redaktionskommittén vill stämma av med styrelsen innan den börjar
skriva.
Månadsskifte maj/juni 2012: För att diskutera och fastställa ett första förslag till
sakpolitiskt/a program att skicka på remiss till medlemmarna. (OBS: Snäv tidsram eftersom
slutligt förslag inte kan göras förrän vårmötet antagit principprogrammet, styrelsen måste få
handlingar 2 veckor före mötet och remissen måste ut innan folk försvinner för sommaren.)
Juli/första halvan augusti 2012: För att diskutera inkomna remissvar och ge
redaktionskommittén en hint om vart styrelsen lutar i kontroversiella frågor kring
sakpolitiskt/a program..
Första halvan september 2012: För att diskutera och fastställa slutligt förslag till
sakpolitiska program.

