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Left Unity lanserat
[Left Unity (Vänsterenhet), ett brett vänsterparti som bildats som svar på det upprop som föranled-
des av Ken Loachs film Spirit of '45(som handlar om de vänsteråtgärder som Labourregeringen 
vidtog i Storbritannien 1945), höll sin grundningskongress den 30 november 2013. Denna rapport 
är översatt från International Viewpoint, 9 december 2013. Tidigare publicerad i Socialist 
Resistance, Fjärde internationalens brittiska sektions tidning. Översättning, Göran Källqvist.]

Det första tecknet på att Left Unity skiljer sig från de flesta andra vänsterorganisationer kom 
mycket tidigt under grundningskongressen den 30 november. Ken Loach, som är den person som 
anses ha inspirerat bildandet av det nya partiet, föreslog att vi inte skulle ta beslut om vilka politiska
plattformar vi skulle stödja. Ken förlorade omröstningen och konferensen gick sedan vidare till 
nästa fråga. Det blev inga större spänningar, ingen känsla av en överhängande kris. Det är svårt att 
tänka sig en liknande scen vid en konferens med Respect.1 Det var ett mycket lovande omen.

Cirka 400 personer deltog vid tilldragelsen. Förmiddagsmötena ägnades åt en diskussion om platt-
formarna – dokument som var tänkta att slå fast de övergripande ramarna för Left Unitys politik. 
Socialist Resistance stod starkt bakom Left Party Platform (LPP), som vi anser klart anger att Left 
Unity är ett radikalt socialistiskt parti med bestämda uppfattningar om ekologi och feminism. I 
varierande grad ville de andra plattformarna avgränsa partiet som ett bestämt revolutionärt parti.

Den sittande interimsstyrelsen fick något som i sak var en förtroendevotum. Medlemmarna röstade 
för att den skulle sitta kvar tills en ny ledning väljs vid en konferens som ska hållas i slutet av mars.

LPP vann övertygande med 295 röster för och 101 mot. Socialist Platform fick stöd från 122 med-
lemmar och 216 röstade mot. Innebörden av detta är att den inte lyckades erövra särskilt stort stöd 
utöver den grupp personer som ursprungligen hade skrivit under uttalandet som föreslog den. Till 
skillnad från detta fick LPP stöd från majoriteten av Left Unitys medlemmar i mötessalen.

En annan sak som skilde konferensen var att det var omöjligt att förutspå hur omröstningarna skulle
gå. Det var knappast överraskande eftersom de flesta deltagarna var främmande för varandra. En 
häftig debatt om tryggare integritetspolitik ledde till att konferensen kom överens om att hänvisa 
tillbaka dokumentet för ytterligare diskussion.2 Även om de flesta deltagarna insåg behovet av 
riktlinjer för att skydda medlemmarna från trakasserier och övergrepp så upplevde konferensen 
tydligt att en så komplicerad politik krävde mer tid.

Eftermiddagen fortsatte med en lång och invecklad diskussion om stadgarna. Ur vårt perspektiv var 
en avgörande paragraf den som skulle gjort det möjligt för Left Unity att organisera sig i Nord-
irland. Denna symbol för den brittiska imperialismens börda på landets arbetarrörelse togs bort.3

Klarare än andra försök att starta nya politiska partier har Left Unity tagit itu med att tackla frågor 
om könsobalans. Det har förbundit sig att kvinnor ska utgöra åtminstone 50% av dess ledning, och 
tal till försvar för särskilda förmåner för män mottogs kyligt, trots det faktum att män var över-
representerade i salen. Det är bestämt att Left Unity ska vara en självmedveten feministisk 
organisation.4

Trots att partiet formellt bildades så sent som 30 november har det redan 1.200 medlemmar, varav 
400 var tillräckligt engagerade eller kunde delta vid dess första konferens. Det är en liten men 

1 Respect är en valkoalition som bildades efter de lyckade mobiliseringarna 2003 mot kriget i Irak, och vars mest 
framstående person var den tidigare Labourledamoten George Galloway. För mer om detta, se “Broad parties and 
the fight for left unity in Britain”.

2 Detta dokument stakade ut en rad regler och normer angående partimedlemmarnas uppträdande, i synnerhet vad 
gäller sexistiskt uppträdande.

3 För mer om detta, se Socialist Resistance, “Ireland isn’t England”.
4 Left Unity röstade också för att tillåta möten enbart för kvinnor.

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article3205
http://socialistresistance.org/5685/ireland-isnt-england
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article3192
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article3192
http://socialistresistance.org/5678/left-unity-launched
http://socialistresistance.org/5678/left-unity-launched
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betydande grund som redan gör det till en av den brittiska vänsterns största organisationer. Det har 
uppstått vid en besvärlig tidpunkt. Det ska hållas lokalval i maj 2014 och allmänna val påföljande 
år. Labour kommer att få de flesta rösterna mot koalitionen,* eftersom folk vill bestraffa Tories, och 
det kommer att bli svårt att få ett stort gehör för ett nytt vänsterparti. Men det finns en publik för ett 
sådant parti. Många människor kommer att rösta på Labour utan särskild entusiasm och kommer att 
vilja ha ett parti som tydligt uttrycker något bättre, annorlunda, radikalt och socialistiskt. Nu finns 
Left Unity för dem.§

(Left Unitys webbplats: http://leftunity.org/)

* Den sittande regeringskoalitionen – öa.
§ En samling artiklar där Fjärde internationalen diskuterar frågan om ”breda partier” finns i ”Debatt om breda 

anti-kapitalistiska partier”, på marxistarkiv.se.

http://leftunity.org/
http://www.marxistarkiv.se/strategi/fi-debatt_breda_partier.pdf
http://www.marxistarkiv.se/strategi/fi-debatt_breda_partier.pdf
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