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Värdegrund
Partiet Vändpunkt är ett politiskt parti som vill fördela om makt samt minska både de 
ekonomiska och sociala klyftorna i samhället, inom ramen för planetens gränser. Vi vill 
se ett samhälle grundat på tillit och samarbete. Denna vision är en röd tråd för vår politik 
som strävar mot ett jämlikt samhälle fritt från förtryck, diskriminering och våld. För att 
nå dit behöver vi stärkta rättigheter och förutsättningar för utsatta grupper i samhället. 
Vi vill se en politik där myndigheter och stat litar på, stödjer och står på den utsatta 
partens sida. 

Vårt parti utmärker sig genom att erkänna och respektera människans beroende av 
ekosystemet. Vi ser att människan är en del av natur och miljö och att dessa därför 
behöver vår omsorg och omtanke. Vår värdegrund vilar på uppfattningen att naturen 
har egna rättigheter och därför inte kan utnyttjas ohämmat för mänsklig vinning.

Alla medlemmar ska bemötas och bemöta varandra på ett respektfullt sätt. Samarbetsvilja 
och en vänlig ton samt förståelse och respekt för andra tror vi är nyckeln till ett politiskt 
arbete där alla känner sig välkomna och behövda. Tillsammans ställer vi om Sverige!

Vi vill ta nya steg mot en jämlik maktfördelning, inom partiet och i samhället. Jämlikhet 
innebär rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser; där information och 
inflytande ges till alla samtidigt som makten och resurserna fördelas jämnare över 
befolkningen, där beslut tas närmare individen och med mindre godtycklighet; ett 
samhälle med mindre hierarki och bättre förutsättningar för delaktighet för alla. Det 
innebär att vi inom partiet ska motverka maktkoncentration och främja maktfördelning, 
öka medvetenheten om maktstrukturer och aktivt verka för att minska dem. Det 
innefattar men begränsar sig inte till maktstrukturer som kan leda till diskriminering på 
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, kulturell bakgrund, ålder, 
ekonomisk ställning eller geografiskt läge, perifert eller centralt.

Jämställdhet mellan könen är avgörande för att uppnå ett mer jämlikt samhälle. Partiet 
Vändpunkt fördömer all typ av rasism, och vi står upp för mänskliga rättigheter. Detta 
inkluderar ett stöd för urfolks rättigheter, i synnerhet urfolket samerna som verkar i 
Sverige. Vi arbetar för internationell solidaritet och står upp för asylrätten.

Partiet Vändpunkt ska vara ett öppet och demokratiskt parti. Vi vill undvika centralisering 
av makt och politisk toppstyrning. Vi använder demokratiska arbets- och mötesmetoder 
och eftersträvar stark medlemsdemokrati, inspirerat av folkbildningstraditionen liksom 
sammanträdesformen sociokrati. Vi har medlemsombud som adjungeras till styrelsen. 
Vi håller kongress en gång per år. Beslut om samarbete med andra partier och eventuell 
regeringsmedverkan kräver en medlemsomröstning. Vi vill arbeta för att underlätta 
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deltagande online, och för en politikutveckling där det är låga trösklar för medlemmar 
att engagera sig. Partiet vill att alla medlemmar, oavsett individuella förutsättningar, ska 
ha inflytande i och vara en röst för partiet. 

Det är av största vikt att varje medlem får komma till tals och bidra med sina kunskaper 
och erfarenheter. En aktiv medlemskultur ska främjas, där makten över politiska beslut 
ligger nära medlemmarna. Lokalavdelningar och distrikt har mandat att själva engagera 
sig i frågor som de anser vara viktiga.

Vi vill inte bidra till att reproducera den politiska elitklassen i Sverige. Ett politiskt uppdrag 
är alltid resultatet av många människors ideella arbete. Därför ska demokratiskt valda 
företrädare för Partiet Vändpunkt, som avlönas för sitt uppdrag, låta en del av lönen/
arvodet gå tillbaka till partiet. 

Vi lever som vi lär och eftersträvar en partiverksamhet med ett så litet ekologiskt 
fotavtryck som möjligt. Vi ger till exempel inte reseersättning för flygresor inom Sverige. 
Vi vill dessutom främja goda arbetsvillkor både i andra länder och i Sverige.

Om en medlem av partiet inte respekterar värdegrunden så kan det leda till uteslutning, 
i enlighet med stadgarna.  

Denna värdegrund antogs vid Partiet Vändpunkts  
kongress den 31 maj 2020.




