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Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten
och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla
behövs,alla får plats och alla har samma rätt och värde.

www.trosolidaritet.se

Tro och solidaritet. Det är vi.

Verksamhetsberättelse 2015
Förbundsårsmötet
Den 13-14 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundsårsmöte i Stockholm. Drygt
100 personer deltog, varav 66 ombud. Särskilda hälsningar framfördes av Cyperns och Palestinas
ambassadörer och flera närstående organisationer. Från partistyrelsen lämnade Thomas Eneroth
en hälsning.
Vid årsmötet tillträdde Ulf Bjereld som ny förbundsordförande efter Peter Weiderud, som av
regeringen blivit utsedd till direktör för Svenska Institutet i Alexandria. Ulf Bjereld är professor i
statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2005.
Årsmötet antog tre uttalanden:
1. Sverige har erkänt Palestina – dags att ta ett par steg till.
2. Syrien och Irak – rädda människorna och skydda mänsklighetens kulturarv.
3. Fler bostäder och en plan för att stoppa eskalerande segregation.
Förbundsårsmötet antog också politiska riktlinjer för det kommande året. Som tidigare fokuserar
riktlinjerna starkt på en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla
behövs och alla har samma rätt och värde. Det är en naturlig förlängning av det beslut som togs
för några år sedan om att bredda förbundets inriktning och byta namn till ”Socialdemokrater för
tro och solidaritet”. Därtill kommer ett politiskt engagemang i frågor som rör internationell
solidaritet och hållbar utveckling. Det är sedan länge en viktig del i förbundets profil.
25 motioner behandlades, varav flera sändes vidare till Socialdemokrater för tro och solidaritets
grupp i riksdagen för fortsatt bearbetning. I bilaga till verksamhetsberättelsen finns en förteckning
över de uppdrag som förbundsstyrelsen fick med anledning av motionerna.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft sju sammanträden, varav ett mycket kort i anslutning till
förbundsårsmötet. Verkställande utskottet har sammanträtt åtta gånger.
Styrelsen har sedan förbundsårsmötet haft följande sammansättning:
Ledamöter: Ulf Bjereld (ordförande), Cecilia Dalman Eek (vice ordförande), Yusuf Abdow, Anna
Ardin, Joe Frans, Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundqvist, Carin Larsson, Jonas
Magnusson, Mariam Osman Sherifay och Thomas Strand.
Ersättare (i inträdesordning): Abebe Hailu, Aurora Pirraku Eriksson, Adrian Kaba, Klas Corbelius
och Rafael Waters.
Verkställande utskottet har sedan förbundsårsmötet bestått av Ulf Bjereld, Cecilia Dalman Eek,
Mariam Osman Sherifay och Thomas Strand.
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Förbundssekreterare Hans Josefsson har varit adjungerad vid samtliga sammanträden med
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Även övrig personal på förbundskansliet deltar på
sammanträdena.
Under 2015 har förbundsstyrelsen i samband med sina sammanträden antagit följande uttalanden:
–
–
–
–
–

Februari: Flyktingmottagande – ett välfärdsansvar för hela landet, inte för privata aktörer.
Mars: Saudiarabien och KEX – nu vill vi se skarpa demokratikrav för export av vapen.
Maj: Arbetarrörelse, folkrörelse, framtidsrörelse.
September: Både akut hjälp och långsiktig politik krävs för att stoppa döden på Medelhavet.
November: Angrip roten, inte bara symptomen.

Även i övrigt har förbundet gjort uttalanden och publicerat debattartiklar, främst genom
ordföranden men också genom andra företrädare. Uttalanden och utspel fokuserar i hög
utsträckning på förbundets kärnfrågor, och under året har det varit naturligt att stå upp för en
human migrationspolitik och kritisera de nya hårdare regler som regeringen med stöd av
oppositionen föreslagit. Utvecklingen på området har bekräftat den analys som förbundets
asylpolitiska arbetsgrupp lämnade i sin slutrapport i början av året.
Det är många i och utanför partiet som uttryckt sin uppskattning över förbundets
ställningstaganden i migrationsfrågorna, som också har fått stort genomslag i media.
Efter årsmötet inledde förbundsstyrelsen ett internt förändringsarbete. Genom en ny modell, där
ledamöterna är ansvariga för olika politikområden skapas möjligheter till en mer aktiv styrelse också
mellan sammanträdena.

Riksdagen
Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen har under 2015 omfattat ett 20-tal medlemmar.
Innan valet i september 2014 bestod gruppen av 25 medlemmar. Trots den numerära minskningen
så är STS-gruppen i riksdagen större än både Liberalerna och Kristdemokraterna.
I maj månad varje år inbjuds f.d. riksdagsledamöter till den s.k. Veterandagen. STS-gruppen i
riksdagen har i det sammanhanget försökt att anordna träffar för de som också var aktiva i den så
kallade ”Broderskapsgruppen” i riksdagen. På grund av krockar med andra arrangemang den dagen
så kunde inte en sådan träff genomföras 2015.
Den 20 maj anordnade STS-gruppen ett frukostmöte. Då medverkade Ulf Bjereld och berättade
om sin bok Och jag är fri – Lennart Geijer och hans tid. Frukostmötet samlade flera intresserade Sledamöter.
Därutöver har gruppen inbjudit S-ledamöter till att delta i motionsskrivande i samband med den
allmänna motionstiden, hösten 2015. Majoriteten av de motioner som lämnas in följer upp
motioner från STS förbundsårsmöte. Nedan följer en sammanställning över de motioner som
lämnades in hösten 2015:
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1.
2.
3.
4.
5.

Spelreklam och spelmissbruk
Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg
Begränsa alkoholreklamen
Hot och kränkningar på nätet
Planering för civilt försvar

Flera ledamöter har skrivit under motionerna, även ledamöter som formellt inte är medlemmar i
STS.
Under oppositionstiden lämnade STS-gruppen in ett större antal motioner. När vi nu företräder
regeringen medför det att vi något begränsar motionsskrivandet. Orsaken är framför allt att vi nu
på ett helt annat sätt kan påverka politiken genom direktkontakt med regeringens ministrar.

Internationell verksamhet
Förbundet har sedan länge ett starkt engagemang för internationell solidaritet, inte minst i
Mellanöstern. De pengar som samlas in till vår internationella fond används stor utsträckning som
egeninsats i projekt som i övrigt finansieras av biståndsmedel via Olof Palmes Internationella
Center. Därmed mångdubblas varje gåva till fonden, som under året bytte namn från
Broderskapsfonden till Internationella fonden.
I samband med namnbytet fastställde förbundsstyrelsen följande syfte för fonden ”Att samla in
medel som ska användas för att finansiera STS internationella solidaritetsarbete som t.ex. egeninsatser i
projektverksamhet, studieresor och annat arbete med internationella frågor”. Det innebär att fonden inte är
begränsad till separata biståndsprojekt utan också avser att möjliggöra politiskt utvecklingsarbete.
Palestina
Demokrati- och civilsamhällesprojekten i Gaza har bedrivits av förbundets samarbetspartner
Civitas Institute, dels som en demokratiskola för aktivister från arabiska våren, dels som ett arbete
för stärkt civilsamhälle i Gaza. Projekten finansieras främst av Sidamedel via Palmecentret. Stödet
till demokratiskolan upphör fr.o.m. 2016 eftersom det har regional inriktning och Palmecentret har
beslutat att endast ge stöd till lokal verksamhet. Samtal pågår med Palmecentret och Sida om att
hitta alternativa finansieringskällor för detta. Stödet till den del av verksamheten som handlar om
civilsamhället i Gaza kvarstår alltjämt.
Förbundet har också bedrivit ett mindre projekt för att kartlägga förutsättningarna för hur Sveriges
erfarenhet och förtroende i det palestinska samhället kan bidra i arbetet med inompalestinsk dialog,
försoning och stats- och samhällsbyggande. Samtal har förts med ungdomar, akademiker, politiker
och företrädare för civilsamhället i huvudsak i Gaza. Det finns en stor tacksamhet mot Sverige,
inte minst efter erkännandet av staten Palestina, och en stark förväntan på att Sverige ska fortsätta
bidra till fred och försoning i regionen. Men också en frustration och misstro mot omvärlden och
det egna ledarskapet över att så lite positivt händer.
Den 22 november arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet Glöm inte Gaza – en
solidaritetsdag för Palestinas unga tillsammans med S-studenter, Palmecentret, ABF, Palestinska
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föreningen i Stockholm och Palestinagrupperna i Sverige. En av Civitas medarbetare hade lyckats
få tillstånd att lämna Gaza och kunde därför delta på solidaritetsdagen samt besöka Palestinas
ambassad, Fryshuset, Sida, UD, Palmecentret, Sveriges Kristna Råd och muslimska organisationer.
Cypern
The Religious Track of the Cyprus Peace Process (förkortat RT) är ett svenskt initiativ med syfte
att få de religiösa ledarna på ön att ta ett ansvar i fredsprocessen. Dialogen, som inleddes 2009,
fokuserar på de två huvudområden som rör religionernas samspel med konflikten:
1. Få de religiösa ledarna – främst den muslimske stormuftin och den kristne grekisk-ortodoxe
ärkebiskopen - att utveckla konstruktiva bidrag till de komplexa frågorna om försoning
mellan konfliktens huvudgrupper.
2. Förbättra situationen för den begränsade religionsfriheten som del av mänskliga rättigheter
– rätt att fira gudstjänst, rörelsefrihet, kulturarvsfrågor och platsen för dessa frågor i
fredsprocessen.
Under året har projektet fortsatt att arrangera möten för att höja förtroendet mellan kristna och
muslimer på ön. Mötena mellan de religiösa ledarna på Cypern är unika och ger starka signaler till
samhället i övrigt att försoning är möjlig också efter många års konflikt. Arbetet har fått erkännande
från FN och bedrivs med stöd av Utrikesdepartementet och Svenska kyrkan. Erfarenheterna från
projektet gör det möjligt att arbeta med liknande modeller i andra sammanhang, t.ex. i Mellanöstern
i stort.
ILRS
Förbundet har ett mångårigt engagemang i International League of Religious Socialists (ILRS). Vid
ILRS kongress i september omvaldes förbundsstyrelseledamoten Cecilia Dalman Eek som
president. Socialdemokrater för tro och solidaritet hade fyra representanter med på kongressen,
som hölls i Innsbruck och hade temat A Future Of Justice and Inclusion: Combating discrimination, austerity
and indifference in a fragmented world.
Norden
Under året har kontakt hållits med Kristne Arbeidere i Norge och finska Broderskap, främst genom
deltagande på varandras årsmöten.

Mångfald/Studier/bokutgivning
Förbundet har under året fortsatt sitt engagemang för en politik som bygger ett samhälle för alla,
frågor som i allra högsta grad är aktuella i dagens samhällsdebatt. Ett uttryck för detta är de samtal
som förbundet tillsammans med ABF och den lokala partiorganisationen genomfört under ett par
års tid med företrädare för judiska, muslimska och kristna organisationer i Malmö. Utgångspunkt
för samtalen har varit frågan om hur Socialdemokraterna som politiskt parti konkret kan arbeta för
mångfald, mot antisemitism och islamofobi.
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Efter att ha avslutat sin del i samtalen tog förbundet under 2015 fram en studiebok som fick namnet
Antirasism i politiken. Boken har rönt stort intresse inom såväl Socialdemokrater för tro och
solidaritet som partiet i allmänhet.
Författare av studiematerialet är förbundets internationella sekreterare Ulf Carmesund och
förbundets studiekommitté har varit delaktig i produktionen. Studiekommittén, som våren 2016
byter namn till Framtidskommittén, har som ambition att stimulera förbundets grupper till
verksamhetsutveckling i vidare mening. Gruppens uppgift är bl.a. att formulera aktuella politiska
problem och förslag på hur grupper och distrikt kan jobba med lösningar på dessa.
Ytterligare en bok har producerats under året, men gavs ut först i februari 2016. Det är en antologi
med namnet Framtidsarvet – svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död. Boken består av
reflektioner från en rad skribenter om hur svensk utrikespolitik åter kan bli en radikal röst som står
upp för frihet, jämlikhet och solidaritet. Boken ges ut av Socialdemokrater för tro och solidaritet i
samarbete med Tankesmedjan Tiden och bokförlaget Korpen. Den tar avstamp i den aktiva
utrikespolitik som kom att förknippas med Olof Palme och i den nya djärva utrikespolitik som kan
skönjas efter regeringsskiftet 2014.
I början av året avvecklades Broderskaps Förlag AB. Förbundets bokutgivning kommer
fortsättningsvis att ske i samarbete med andra förlag och med Socialdemokrater för tro och solidaritet
som utgivare.

Almedalsveckan
Under Almedalsveckan i månadsskiftet juni/juli arrangerade Socialdemokrater för tro och
solidaritet ett mingel och sex seminarier om asylpolitik, vapenexport, Mellanöstern, arbetarrörelsen
och religionerna samt antirasism. Några av seminarierna arrangerades i samarbete med
Migrationspolitiska s-föreningen, ABF Gotland och Stockholms arbetarekommun.
Almedalsveckan är ett viktigt forum för politisk reflektion och kontaktskapande. Förbundets
aktiviteter, genom egna arrangemang och aktivt deltagande i andras bidrar till att öka synligheten i
folkrörelsesverige och påverkan på den politiska debatten.

Partikongressen
Socialdemokrater för tro och solidaritet deltog vid partikongressen i maj, bl.a. genom tjugo
medlemmar som representerade sina arbetarekommuner. Från förbundsledningen deltog utöver
förbundsordföranden fyra styrelseledamöter samt förbundssekreteraren och kansliets båda
politiska sekreterare.
Förbundet hade en utställningsmonter och arrangerade ett seminarium med rubriken Politik utanför
politiken – hur kan framtidspartiet bli relevant för fler? Seminariet ställde frågan om hur S kan fånga upp
det politiska intresset eller ointresset även hos människor som inte har sin bakgrund i de gamla
folkrörelserna, t.ex. yngre och inflyttade till Sverige. Därutöver arrangerade förbundet två korta
inslag på en öppen scen vid utställarområdet, med fokus på våra kärnfrågor.
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Vid partikongressen behandlades en motion som kraftigt ifrågasatte Socialdemokrater för tro och
solidaritets ställning i partiet. Motionen avslogs och istället uppdrog partikongressen till
partistyrelsen att tillsätta en utredning om sidoorganisationernas ställning, bl.a. med utgångspunkt
i frågan om hur relationerna mellan partiet och sidoorganisationerna kan stärkas ytterligare.
Socialdemokrater för tro och solidaritet var också drivande i beslutet att välkomna HBTSocialdemokrater Sverige som sidoorganisation.

Kommunikation och media
23 elektroniska nyhetsbrev har sänts till medlemmar och andra intresserade med information om
debattartiklar och annan verksamhet, i huvudsak den verksamhet som bedrivs på förbundsnivå
men det finns också möjlighet för grupper och distrikt att bidra.
Från förbundsexpeditionen sändes tio förbundscirkulär via e-post till förbundets företrädare runt om
i landet – distriktens styrelser, gruppernas ordförande, förbundets medlemmar i riksdagen etc.
Förutom information om sådant som är viktigt för en företrädare att känna till är tanken att de
debatt- och blogginlägg som uppmärksammas kan användas i den lokala debatten.
På blogg.trosolidaritet.se publiceras kommentarer kring det aktuella politiska läget och
samhällsdebatten. Under året har 23 blogginlägg publicerats, vilket är väsentligt färre än tidigare.
Ett skäl till det är att det tidigare främst varit förbundsordföranden som skrivit i bloggen, men den
nye ordföranden Ulf Bjereld använder i huvudsak sin redan etablerade blogg
(ulfbjereld.blogspot.com). Framöver är planen att övriga styrelseledamöter ska medverka i
förbundets blogg i högre utsträckning än tidigare.
142 pressrapporter har inkommit med artiklar som innehåller sökord kopplat till förbundet och dess
företrädare.
Twitterkontot @trosolidaritet, med ca 2 000 följare, har i första hand använts för att tipsa om
blogginlägg och pressmeddelanden. På Facebook finns sidan Socialdemokrater för tro och solidaritet som
”gillas” av ca 2 100 personer och en sluten grupp, som man kan ansöka till, med ca 300 deltagare.
På facebooksidan publiceras nästan dagligen korta kommentarer i aktuella frågor.
Webbplatsen trosolidaritet.se är byggd så att den i hög utsträckning uppdateras automatiskt. Det
betyder att startsidan i hög utsträckning innehåller flöden från bloggar, Facebook och
pressmeddelanden. En översyn av webbplatsen kommer att göras under 2016, då också nya
broschyrer för medlemsvärvning produceras, och med dem som grund samt en powerpointpresentation som
kan användas av distrikt och grupper.

Medlemsutveckling
Vid årsskiftet 2015/16 var antalet medlemmar 2 407. Det är en minskning med 106 medlemmar
(4 %) jämfört med samma tid förra året då medlemstalet var 2 513. Av tabellen nedan framgår
utvecklingen per distrikt.
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Under 2015 bildades två nya lokalgrupper – i Luleå och Eskilstuna (den i Eskilstuna är en särskild
grupp för socialdemokratiska kyrkopolitiker) och diskussioner har pågått på ytterligare några platser
om att nystarta eller omstarta grupper. I Falun bildades en ny grupp våren 2016.
Medlemsminskningen är i sig inte anmärkningsvärd (jämfört med partiet i stort rentav något lägre,
räknat i procent). 2014 var den visserligen ”bara” 21, men det var ett valår då tillflödet av nya
medlemmar brukar vara större än vanligt. Året dessförinnan, 2013, var minskningen 101 och
ytterligare ett år tillbaka i tiden 160. Den genomsnittliga minskningen per år under perioden
1990-2015 är 4 %.
Men det finns två faktorer som gör att utvecklingen måste tas på största allvar.
1. Den långsiktiga trenden
Nedgången är inte tillfällig utan ingår i en mångårig trend. Det har i sin tur att göra
med låg aktivitetsgrad i flera av våra grupper, som finns enbart på papperet eller
endast ägnar sig åt interna aktiviteter. Förbundets arbete med att erbjuda våra
grupper stöd för utåtriktade aktiviteter är därför viktigt. T.ex. ger bokutgivning (nu
senast Antirasism i politiken och Framtidsarvet) möjlighet att ordna seminarier och
studier kring områden som är intressanta också utanför de interna kretsarna. Vidare
behöver distrikten arbeta aktivt med sitt uppdrag att skapa verksamhet också på
platser där vi idag inte finns.
2. Partibidraget
Antalet medlemmar spelar inte bara roll för styrkan i det lokala engagemanget utan
också för förbundets ekonomi, som redan nu är ansträngd. Genom att antalet
medlemmar nu är under 2 500 minskar grundstödet från partistyrelsen år 2017 med
250 tkr, och därutöver försvinner 85 tkr baserat på stödet per medlem. Det innebär
att bidraget från partistyrelsen minskar med 335 tkr år 2017 jämfört med 2016.
Det är av yttersta vikt att rekryteringen av nya medlemmar ökar, att nya medlemmar blir sedda och
får utlopp för sitt engagemang. På förbundsnivå bidrar en fortsatt stor synlighet till att skapa
intresse för förbundet men det är grupper och distrikt som har det största ansvaret för värvning
och relationsbyggande.
Förbundet tar under 2016 fram nya broschyrer att använda vid medlemsvärvning. Arrangemang
och utspel följs av erbjudanden om medlemskap med länkar till hemsidans inträdesformulär. Våra
grupper uppmanas att delta aktivt i partiets kampanjer med vårt eget material och med särskilt
fokus mot grupper som kan tänkas ligga oss och våra värderingar nära.

8

Medlemsantal distriktsvis
2015
Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms län
Stockholms stad
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs norra
Älvsborgs södra
Örebro
Östergötland
Hela landet

50
97
42
6
95
109
9
2
200
24
16
100
55
130
209
244
113
141
68
93
55
193
45
85
117
109

2407

2014
47
106
43
6
100
106
9
2
213
22
16
103
52
130
242
245
128
147
73
113
55
196
48
86
118
107
2513

2013
46
108
40
3
109
98
7
3
221
20
13
118
53
125
247
260
133
144
71
108
59
172
61
92
121
102
2534

2012
50
101
43
3
111
101
6
3
227
21
10
136
57
129
261
245
144
151
72
120
67
165
78
101
129
104
2635

2011
53
111
49
3
111
117
2
2
235
21
10
141
49
134
287
263
123
168
77
125
70
187
92
109
141
108
2795

2010
53
116
61
6
97
116
3
3
246
17
9
143
52
130
296
226
97
171
77
127
67
214
95
111
134
110
2773

2009
47
109
43
4
87
103
3
0
230
13
8
120
41
109
254
203
86
144
62
120
65
182
91
97
87
99
2404

2008
48
128
49
2
116
105
2
0
251
15
7
129
57
120
337
242
77
177
71
134
70
179
113
106
124
120
2771

2007
49
102
47
3
118
102
2
25
223
74
0
131
54
121
209
224
69
168
99
122
68
167
117
119
133
119
2665

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av separat årsredovisning. Resultatet före
bokslutsdispositioner blev -142 tkr (föregående år -535 tkr). Det är ca 40 tkr bättre än den budget
som förbundsstyrelsen fastställde för 2015.
Merparten av kostnaderna består av personalkostnader och transfereringar av bidrag till
internationella projekt.
Den avgjort största intäktskällan är det årliga bidraget från partistyrelsen. Utan detta bidrag hade
det i princip inte varit möjligt att bedriva någon verksamhet på förbundsnivå. Därutöver finansieras
verksamheten med hjälp av medlemsavgifter och riktade bidrag till specifika projekt. Det finns
också lotteriintäkter från Kombispel, men det är en högst osäker post som hänger samman dels
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med hur mycket lotter som säljs av lokalgrupperna, dels med hur bra det går för Kombispel i stort.
Dessa intäkter har minskat på senare år.
Egeninsatserna för de internationella projekten har under de senaste åren varit högre än intäkterna
för Internationella fonden (tidigare Broderskapsfonden), vilket gjort att fonden vid årets början
hade en mycket låg ingående balans. Under året har intäkterna ökat, dels som en följd av aktiv
marknadsföring, dels tack vare gåvor i samband med Evert Svenssons 90-årsdag och Peter
Weideruds avgång som förbundsordförande. Från 2016 har förbundsstyrelsen också minskat
egeninsatserna vilket skapar möjlighet att åter bygga upp fonden.
Vid årsskiftet 2014/2015 bytte förbundet ekonomisystem. Det innebär bl.a. att den internationella
verksamheten inte längre redovisas med egna resultat- och balansräkningar utan ingår i den samlade
årsredovisningen. Särredovisning av verksamheterna sker istället i den löpande redovisningen med
hjälp av kostnadsställen.
Bokslutsdispositioner och eget kapital
Jubileumsfonden (förbundets reservfond) tillförs 20 tkr för att värdesäkras, och Internationella
fonden tillförs 20 tkr eftersom de insamlade medlen till fonden överskridit kostnaderna. Det
innebär i sin tur att Glödfonden (fritt eget kapital) minskar med 182 tkr. Sammantaget uppgår det
egna kapitalet vid årets slut till 1 590 tkr, varav 1 099 tkr är ändamålsbestämt och 491 tkr fritt.

Förbundskansliet
Förbundskansliet har sina lokaler i ”Socialdemokraternas hus” på Sveavägen 68 i Stockholm. Under
året har kansliet flyttat från en ganska isolerad del av huset till ett öppet kontorslandskap, som delas
med redaktionen för Aktuellt i Politiken, S-kvinnor, Socialdemokraternas Hus AB och (sporadiskt)
delar av partistyrelsens kansli. De nya lokalerna är modernare och hyreskostnaderna väsentligt lägre.
Under de senaste två åren har kansliet genomgått ett omställningsarbete. 2014 drogs en deltids
administrationstjänst in och från januari 2015 permanentades en tidigare tillfällig tjänst som politisk
sekreterare/pressekreterare. Mot slutet av 2015 beslutades att dra in ytterligare en administrativ
tjänst, organisationsassistenten. Det var primärt ekonomiska skäl bakom indragningen men
sammantaget innebär utvecklingen att den personella tyngdpunkten förskjutits från administration
till politikutveckling och opinionsbildning.
För att möjliggöra en lägre administrativ bemanning har kansliet anslutit sig till partistyrelsens
ramavtal avseende ekonomi- och löneadministration samt resebyråtjänster. 2016 består
personalstyrkan av tre tjänster inklusive förbundssekreteraren.
Vid årsskiftet 2015/16 var följande medarbetare anställda:
–
–
–
–

Ulf Carmesund, Internationell sekreterare.
Eva Danneholm, Organisationsassistent (tjänsten upphörde 2016-02-06).
Monica Fundin Pourshahidi, Pressekreterare/politisk sekreterare.
Hans Josefsson, Förbundssekreterare.
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Slutord
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en unik kraft i det svenska politiska landskapet. Med vår
långa erfarenhet av att samla människor som är inspirerade av sin tro och har socialdemokratiska
värderingar är vi särskilt bra på att förstå det samhälle som håller på att växa fram – ett samhälle
som alltmer har kommit att berikas av människor med olika trosinriktningar och traditioner. Vi har
också en uppgift att markera mot de etiska och politiska ställningstaganden som kommer ur den
religiösa högerns kontext.
Vi är en liten organisation med små resurser. Det hindrar inte att vi har ett stort engagemang för
våra kärnfrågor och ett ansvar att påverka vårt parti att alltid ha solidaritetstanken i fokus. Som
förbund och enskilda medlemmar ska vi kämpa för människovärdet och bidra till ett rättvisare
samhälle. Vi har en särskild uppgift att lyfta blicken från plånboksfrågorna och visa på
värderingarnas betydelse i politiken.
Utöver de rent politiska utmaningarna gäller det nu för oss att fortsätta söka vägar för att förverkliga
vår inriktning som socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi behöver fortsätta utveckla vår
breddade profil. Vi behöver få fler medlemmar. Vi behöver stärka vår relation till partiet – som
sidoorganisation kompletterar vi med särskild kompetens och engagemang.
Det finns en stor kraft i alla de enskilda människor som engagerar sig för vår sak och som
tillsammans – i form av grupper och distrikt – utgör vårt förbund. Nu lägger vi ännu ett
verksamhetsår bakom oss och riktar blicken skarpt framåt mot ett jämlikare samhälle där tanken
om människors lika rätt och lika värde tar sig konkreta uttryck.

Stockholm i april 2016
Förbundsstyrelsens ledamöter
Ulf Bjereld, ordf.
Yusuf Abdow
Cecilia Dalman Eek
Eva-Lena Gustavsson
Carin Larsson
Mariam Osman Sherifay
Ersättare
Abebe Hailu
Adrian Kaba
Rafael Waters

Anna Ardin
Joe Frans
Eva Hedesand Lundqvist
Jonas Magnusson
Thomas Strand
Aurora Pirraku Eriksson
Klas Corbelius

Förbundssekreterare
Hans Josefsson
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Bilaga: Uppföljning av årsmötesbeslut om motioner 2015
Verksamhetsområde Beslut

Åtgärd

Ett samhälle för alla

Seminarium under Almedalsveckan
2016.

Motion A3 ”Fler jobb genom att dela på jobben”
Att uppdra åt förbundsstyrelsen att arbeta
med frågor om jämlika och jämställda
livsvillkor samt kopplingen mellan arbetsliv
och hälsa.
Motion A4 ”Droger”
Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och solidaritets
grupp i riksdagen.
Motion A5 ”Alkoholreklam”
Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och solidaritets
grupp i riksdagen.
Motion A6 ”Spelberoende och alkoholreklam
riktad mot barn”
1. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och solidaritets
grupp i riksdagen.
2. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokraterna i EU-parlamentet.
Motion A8 ”Riktade insatser på skolområdet”
Att Socialdemokrater för tro och solidaritet
med kraft genom våra representanter
arbetar för riktade insatser till skolorna i
segregerade områden.
Motion A9 ”Säkra tillgången till skola för EUmigranters barn”
1. Att anta som sin mening att barn till
EU-migranter som vistas i Sverige längre
än tre månader ska definieras som
papperslösa, och därmed har rätt till
utbildning på samma villkor som
papperslösa.
2. Att anta som sin mening att en
utredning bör initieras, med syfte att ta
fram förslag på hur Sveriges kommuner på
bästa sätt kan garantera de barn i Sverige
som inte omfattas av skolplikten rätt till en
kvalitativ och formellt godkänd utbildning.
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Ansvarig i förbundsstyrelsen: Cecilia
Dalman Eek.
Översänt till STS-gruppen i
riksdagen.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Eva-Lena
Gustavsson.
Översänt till STS-gruppen i
riksdagen.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Eva-Lena
Gustavsson.
Översänt till STS-gruppen i
riksdagen och till S-gruppen i EUparlamentet.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Eva-Lena
Gustavsson.

Översänt till STS-gruppen i
riksdagen.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Thomas
Strand.
Översänt till STS-gruppen i
riksdagen och till S-gruppen i EUparlamentet.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Anna
Ardin, Thomas Strand.

Verksamhetsområde Beslut

Åtgärd

3. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och solidaritets
grupp i riksdagen.
4. Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokraterna i EU-parlamentet.
Motion A10 ”I solidaritet med de allra fattigaste i
EU”
1. Att anta som sin mening att
solidaritetsarbete med utbildning i
mänskliga rättigheter, språk och
yrkesfärdigheter för de allra fattigaste
jobbsökarna i EU är en prioriterad fråga
som kräver finansiella resurser från den
Svenska regeringen och EU.
2. Att med denna justering av
motionsyrkandets första strecksats sända
motionen med förbundsstyrelsens yttrande
till den svenska regeringen.
3. Att med denna justering av
motionsyrkandets första strecksats sända
motionen med förbundsstyrelsens yttrande
till Socialdemokraterna i EU-parlamentet.
Motion A12 ”Religiös slakt”
Att uppdra åt förbundsstyrelsen att i frågan
om religiös slakt söka vägar att skapa ny
balans mellan svensk lagstiftning om
religionsfrihet och djurskydd.

Översänt till STS-gruppen i
riksdagen, till regeringen och till Sgruppen i EU-parlamentet.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Anna
Ardin, Mariam Osman Sherifay.

Frågeställningen har breddats och
kontakter tagits med jurister som
bereder frågan om ”religionsneutral
lagstiftning”. I detta
problemkomplex ingår frågor som
omskärelse av pojkar och religiös
slakt.

Ansvarig i förbundsstyrelsen: Adrian
Kaba, Yusuf Abdow, Mariam Osman
Sherifay.
Motion A13 ”Skydda den judiska minoriteten” Se ovan. Därutöver offentliga
Att Socialdemokrater för tro och solidaritet kommentarer om minoriteters rätt.
verkar för att Sverige mer aktivt och med
öppet stöd hanterar frågan om skyddet för Ansvarig i förbundsstyrelsen: Adrian
den judiska minoriteten.
Kaba, Yusuf Abdow, Mariam Osman
Sherifay.
Motion A14 ”Näthat”
Översänt till STS-gruppen i
1. Att förbundet verkar för ökade resurser riksdagen.
hos Polismyndigheten av utredningen av
hot på nätet.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Mariam
Osman Sherifay.
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Verksamhetsområde Beslut

Internationell solidaritet

Hållbar utveckling

Organisation

Åtgärd

2. Att förbundet verkar för utarbetandet av
handlingsplaner när förtroendevalda hotas
på nätet.
Motion B15 ”Kvinnlig könsstympning”
1. Att STS ställer sig bakom ett
internationellt förbud mot kvinnlig
könsstympning
2 Att uttala sitt stöd för den svenska
regeringens fortsatta arbete för ett
internationellt förbud mot kvinnlig
könsstympning.
Motion B16 ”Rekryteringen till IS”
Att förbundsårsmötets deltagare antar
motionen och verkar i dess anda så att vi
kan behålla unga muslimska pojkar och
flickor i Sverige.
Motion B19 ”Säkerhetshot”
Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till
Socialdemokrater för tro och solidaritets
grupp i riksdagen.
Motion B20 ”Försvunna ensamkommande
flyktingbarn/ungdomar”
Att sända motionen med
förbundsstyrelsens yttrande till den svenska
regeringen.
Motion C22 ”Förnyad syn på begreppet tillväxt”
Att uppmana medlemmar, grupper och
distrikt att under året ifrågasätta, granska
det rådande strikt ekonomiskt baserade
tillväxtbegreppet.

Årsmötets ställningstagande.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Ulf Bjereld,
Abebe Hailu.

Offentliga kommentarer om
terrorism och IS/Daesh.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Ulf Bjereld,
Mariam Osman Sherifay, Adrian Kaba,
Yusuf Abdow, Joe Frans.
Översänt till STS-gruppen i
riksdagen.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Klas
Corbelius.
Flera uttalanden om
migrationspolitik.
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Joe Frans.
Motionen med förbundsstyrelsens
yttrande bifogas ett förbundscirkulär
under 2016.

Ansvarig i förbundsstyrelsen: Eva
Hedesand Lundquist.
Motion D23 ”Medlemsvärvning”
Genomfört våren 2016 i samband
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta med att nya broschyrer togs fram.
ett grundläggande powerpointmaterial och
ett pressmaterial som kan användas av
Ansvarig i förbundsstyrelsen: Aurora
distrikt och grupper
Pirraku Eriksson.

***
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