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Per-Erik Wentus 

Vänsterpartiets princip- och handlingsprogram 1944 t.o.m. 
2004. – Förteckning. 

Man kunde förvänta sig att partiers princip- och handlingsprogram, som ju är viktiga 
dokument i en demokrati, vore enkla att hitta på universitetsbiblioteken. Men så är det inte. 
Det skiljer sig inte enbart mellan de olika universiteten hur partiprogrammen bokförs utan 
även inom ett enskilt universitetsbibliotek - såsom Göteborgs - hur det sker. 

Programmen bokförs på tre sätt. a) katalogiserad, (söks på titeln). b) ingår i ett katalogiserat 
huvudverk, (söks på dettas titel). c) okatalogiserad, (söks på partitryck. I detta fall 
partitryck/vänsterpartiet). 

Här nedan har identifikationsnumret angetts för programmen i Göteborgs universitets-
bibliotek. Tillika har varje programs bibliografiuppgifter kompletterats när det behövts. 

* Partitryck/vänsterpartiet (program). 

”Grundsatser för Sverges Kommunistiska Parti. Antagna av SKP:s tolfte kongress.” i: Vårt 
program. Med kommentarer av Hilding Hagberg. Stockholm: Arbetarkulturs förlag, 1944. 

* Partitryck/vänsterpartiet (program). 

Sveriges väg till socialismen. Sveriges kommunistiska partis program. [Antaget av 16:e 
kongressen 3-6 april 1953] [Stockholm: Sveriges kommunistiska parti, 1953]. 

* br Oc 246. 

Programförklarning. Sveriges kommunistiska parti. [Antaget av 19:e kongressen 5-3 
januari 1961] [Stockholm: Sveriges kommunistiska parti, 1961]. 

* br Oc 1080. 

Socialistiskt alternativ. Program för Vänsterpartiet kommunisterna. Antaget av [21:a] 
kongressen 13-16 maj 1967. [Stockholm: Vänsterpartiet Kommunisterna, 1967]. 

* br Oc 1245. 

Folkmakt. Arbetsprogram för Vänsterpartiet Kommunisterna. [Antaget vid 22:a 
kongressen 19-21 september 1969] Stockholm: Arbetarkultur, 1969. 

* Partitryck/vänsterpartiet (program) eller 88/1554 (VPK kongress 72). Partiprogram för 
Vänsterpartiet Kommunisterna. Antaget på 23:e partikongressen 26-29 oktober 1972. 
[Stockholm: Vänsterpartiet Kommunisterna, 1972]. 

* Partitryck/vänsterpartiet (program) eller 88/1554 (VPK kongress 72). Handlingsprogram 
[för Vänsterpartiet Kommunisterna]. Antaget på 23:e kongressen 26-29 oktober 1972. 
[Stockholm: Vänsterpartiet Kommunisterna, 1972]. 

* Partitryck/vänsterpartiet (program) eller 88/1556:5 (VPK kongress 75). Handlingsprogram 
[för Vänsterpartiet Kommunisterna]. Antaget på 24 partikongressen 12-16 mars 1975. 
[Stockholm: Vänsterpartiet Kommunisterna, 1975]. 

* br 86/1434. 

Partiprogram. för Vänsterpartiet kommunisterna antaget på 23: e partikongressen 26-
29 oktober 1972. Reviderat av 26.e kongressen 20-24 november 1981. [Stockholm: 
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Vänsterpartiet kommunisterna, 1982]. 

* Partitryck/vänsterpartiet (program). 

Partiprogram för Vänsterpartiet kommunisterna. Antaget på 23.e partikongressen 26-
29 oktober 1972. Reviderat av den 26:e partikongressen 20-24 november 1981 och av 
den 27.e partikongressen 2-6 januari 1985. [Stockholm: Vänsterpartiet kommunisterna, 
1985]. 

* Partitryck/vänsterpartiet. (Program.). 

Partiprogram. Antaget av Vänsterpartiet Kommunisternas 28:e kongress 23-27 maj 
1987. [Stockholm: Vänsterpartiet Kommunisterna, 1987]. 

* 92/2169 (Kongressbok 1990). 

”Socialism i vår tid. Utgångspunkter för verksamheten och den kommande 
programdiskussionen”. i: Kongressbok 1990. Vänsterpartiet kommunisternas 
29:s kongress 23-26 maj 1990. [Stockholm: Vänsterpartiet kommunisterna, 1991]. 

* br 96/168. 

För en solidarisk värld. Principprogram antaget av vänsterpartiets [30:e] kongress [5-9 
januari] 1993. Stockholm: Vänsterpartiet, 1993. 

* br 98/234. 

Partiprogram [För en solidarisk värld] & stadgar antagna av vänsterpartiets [31:a] 
kongress 1996, stadgarna reviderade av [32:a] kongressen 1998. Stockholm: 
Vänsterpartiet, 1998. 

* br 05/236. 

För en solidarisk värld. Partiprogram antaget av vänsterpartiets 33:e kongress 31/5 - 3/6 
2000. Stockholm: Vänsterpartiet, 2000. 

* br 05/235. 

Partiprogram antaget av vänsterpartiets 35:e kongress 19-22 februari 2004. Stockholm: 
Vänsterpartiet, 2004. 

[Sammanställningen gjord i maj 2005]. 
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