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Riktlinjer för personvalskampanjer 

Komplettering till Vänsterpartiets centrala riktlinjer 
Vänsterpartiets valkampanj är i första hand ett kollektivt politiskt arbete för att vinna stöd för partiets politik, 
men det är givetvis utmärkt om alla som står på våra listor även utnyttjar sin egen kandidatur för att vinna röster 
till partiet genom det personliga förtroende man vunnit bland människor genom t.ex. sitt arbete inom 
fackföreningsrörelsen, idrottsrörelsen eller i andra sammanhang. 

Alla ska dock beakta stadgarnas § 144: 

”Partiet verkar för att partiets samlade politiska alternativ ska stå i centrum i valrörelserna och för att partiets 
demokratiskt fastställda kandidatordning ska vinna väljarnas stöd.” 

Det innebär bl.a. följande: 
• Partiet ska aktivt använda kandidater med förtroende och förankring i t.ex. föreningsliv och 

fackföreningsrörelse för att föra ut vår politi och vinna röster. 
• Valkampanjaktiviteter och valmaterial (torgmöten, flygblad, affischer, annonser, offentliga debatter 

osv.) ska planeras och utformas av, eller under ledning av, partiets organisation på respektive nivå. 
• Personliga kampanjkommittéer och privat valmaterial ska inte förekomma. 
• Partiföreningar får gärna lyfta fram sina lokala kandidater till Regionen, Europaparlamentet och 

riksdag, t.ex. i form av affischer eller annonser, men huvudbudskapet ska vara ”rösta på 
Vänsterpartiet”, inte ”kryssa N.N.”. 

• Kandidater som har personliga hemsidor som används i valkampanjen kan presentera sig som 
”kandidat till… för Vänsterpartiet”, men inte använda uppmaningar av typen ”kryssa mig!” eller på 
annat sätt fokusera på den egna kandidaturen. Argumentation och krav på hemsidan bör ligga i linje 
med partiets kampanj och inte enbart fokusera på egna ”hjärtefrågor” vid sidan av partiets huvudfrågor 
i valet. 

• Även vid kandidatur via Facebook och andra sociala media ska kandidaterna inrikta sig på att 
argumentera för en röst på Vänsterpartiet, inte för ett kryss för den egna personen. 

• Alla eventuella ekonomiska bidrag till den egna kandidaturen ska redovisas till partiet och användas i 
samråd med partiet, lokalt eller på distriktsnivå. 

• Om väljare vill ha råd om vem de ska kryssa, så bör de rekommenderas kryssa det första namnet för att 
stödja den av partiet beslutade listordningen. 

• Personer som driver personvalskampanjer för andra medlemmar ska uppmärksammas på att det ej ska 
förekomma, och att sådana kampanjer ska avbrytas. 

• Föreningar eller enskilda kandidater som är osäkra på hur man ska agera uppmanas vända sig till 
distriktets valledning/distriktsexpeditionen för råd. 
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