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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.
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Tro och solidaritet. Det är vi.

Proposition 1:
Riktlinjer för politik och verksamhet 2016-2018
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta:
Att fastställa riktlinjer för politik och verksamhet 2016-2018 enligt förbundsstyrelsens förslag.

Skälen för förbundsstyrelsens förslag
2013 fastställde förbundsårsmötet ”Riktlinjer för politik och verksamhet” som var i grunden
förändrade jämfört med tidigare. De riktlinjer som fastställdes 2014 och 2015 var lätt reviderade
men i samma anda.
Skälet till förändringarna var den senaste tidens ökade fokus på främlingsfientlighet och rasism.
Styrelsen och årsmötet gjorde bedömningen att förbundets verksamhet i stort sett helt ska inriktas
mot att driva 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 innebär ett starkt fokus på mångfald och antirasism och var
en naturlig förlängning av besluten 2011-2012 om att vidga förbundets målgrupp och identitet.
Därtill kommer att förbundet även fortsättningsvis har ett politiskt engagemang i frågor som rör
internationell solidaritet och hållbar utveckling.
Förbundsstyrelsen menar att denna verksamhetsinriktning bör gälla även de kommande åren och
lägger även denna gång fram ett lätt reviderat förslag jämfört med tidigare fastställda riktlinjer.
Perioden 2016-2018 gäller om förbundsårsmötet bifaller proposition 3 om att övergå till kongress
vartannat år. Annars gäller 2016-2017.
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1. Vår ideologiska grund
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Socialdemokrater för tro och solidaritet är en rörelse för människor som vill se sin tro och
övertygelse inspirera till aktivt politiskt engagemang för ett jämlikt samhälle och en rättvis värld.
Vår väg är att tillsammans vara aktiva och engagerade i samhällsbygget, såväl i den lokala politiken
som globalt. Vi är en rörelse där alla, oavsett livsåskådning, är välkomna att påverka och delta i
samhällsbygget.
Vi vill se ökade ansträngningar för att värna sammanhållningen i samhället. Det handlar både om
att minska klassklyftorna och att bekämpa den utfrysning, diskriminering och våld som riktas mot
människor på grund av kön, livsstil, trostradition, samliv, hudfärg och många andra orsaker.
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Vi står upp för de mänskliga rättigheterna och arbetar för att konsekvent försvara dem, inte minst
när politiska majoriteter söker begränsningar. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid
identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem.
Människovärdet är okränkbart och känner inga nationsgränser. Därför är vårt politiska engagemang
globalt. Vi vill skapa en värld där samarbete och solidaritet bygger människor starkare och friare.
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Vårt Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet anger vår ideologiska grund och slår fast att vi är
vänster, radikala och troende, en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi är
både rödare och grönare.
Utifrån manifestets grunder prioriterar vi under året 2016-2018 arbete med följande. Vårt manifest
och våra riktlinjer kommer att under 2017 även kompletteras med en särskild valplan, inför valåret
2018.

2. Vår politik
– Ett samhälle för alla
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Solidaritet
Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, religiösa klyftor eller
andra orättfärdiga skillnader mellan människor.
Socialdemokratin värnar alltid om den svagares rätt. En socialdemokratisk fördelningspolitik ger
ett samhälle där resurser fördelas rättvist och ekonomiska och sociala klyftor minskar. Vi utgår
därtill från den gyllene regeln, den etiska princip som återfinns i de flesta religioner: ”Allt det ni vill
att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem”, ”Det som är dig själv förhatligt, ska du
inte göra mot din nästa”, ”Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv”, ”Plåga
inte andra med det som pinar dig själv”.
Människovärdet är okränkbart, alla har samma värde, lika rättigheter och skyldigheter. Särskilt när
vi är som svagast eller om vi hamnar i utsatta lägen behöver vi människor varandra. Oavsett vad
varje människa gått igenom, oavsett vad hon själv gjort sig skyldig till, har hon rätt till nya chanser
3

och till ett värdigt liv. Vår uppgift är att ta ansvar för att skapa politiska och samhälleliga
förutsättningar för denna upprättelse.
I det solidariska samhället tar människor hand om varandra.
5

Solidariteten är gränslös. Däri ligger såväl vårt starka internationella engagemang för fred och frihet
som vår vilja att slåss mot orättvisorna i vårt eget närsamhälle. När vi agerar lokalt, är det också
mot globala orättvisor vi slåss. När vi sluter oss samman internationellt, är det även för att de nära
problemen kräver samarbete.
Därför arbetar vi för:
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–
–
–
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–
–
–
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–
–

Att bekämpa alla klassklyftor och motverka alla former av diskrimineringsgrunder.
En rättssäker och solidarisk asyl- och migrationspolitik, som kan ge långsiktighet och
trygghet även för alla nya invånare i landet.
En aktiv integrationspolitik, dvs. ge förutsättningar för ett sammanhållet samhälle och en
starkare välfärd för alla, trygga arbets- och lönevillkor för alla samt att motverka ekonomisk,
social och etnisk segregation.
Förbättrade villkor för fattiga EU-migranter; hjälp till tillfälliga boenden och
utkomstmöjligheter i Sverige samt bidra till romers rättigheter i sina hemländer, genom att
stödja och bevaka de avtal Sverige slutit med Rumänien och Bulgarien .
Att uppnå nolltolerans när det gäller hemlöshet.
En skola som är likvärdig för alla, som led i arbetet för ökad jämlikhet och minskad
segregation.
Ökad jämställdhet mellan könen.
Kollektivavtal som sätts i enlighet med den svenska modellen, innebärande rimliga löner
som alla anställda kan leva på.
En tydlig narkotikalagstiftning och en restriktiv alkoholpolitik.
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Antirasism och mångfald
Socialdemokratins ideologiska utgångspunkt är att förändra samhället, genom stärkta rättigheter
som ger människor makt över sitt eget liv och genom en solidarisk omfördelning av samhällets
resurser, från dem som har till dem som saknar resurser. Genom välfärd på lika villkor för alla
bygger vi ett samhälle som ger individen trygghet. Denna trygghet är grunden för ett jämställt
samhälle där din eller familjens klasstillhörighet, ekonomiska makt, kön, sexuella läggning, religion,
ålder, bostadsort, funktionalitet, kulturell eller etnisk bakgrund inte begränsar individens möjlighet
att delta i samhället på sina egna villkor.
Rasism, diskriminering, segregation, social oro, klassklyftor och ojämlikhet mellan könen kan och
ska motverkas politiskt. Målet är ett sammanhållet samhälle, ett samhälle för alla.
Sveriges befolkning har invandrat till vårt land under många tusen år. Svensk kultur lever och
utvecklas hela tiden och skapas av oss som i varje stund bor här. Under de senaste 30 åren ser vi
hur bl.a. en stor grupp människor flyttat till Sverige från oroshärdar i bl.a. Libanon, Bosnien, Irak,
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Syrien, Afghanistan och Somalia. Migration och ökade omvärldskontakter innebär att Sverige
ständigt förändras. Sverige är heterogent, både vad gäller språk, kultur och värderingar.
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Sverige har världens mest sekulära och mest individualistiska värderingar. I globala
värderingsundersökningar framstår Sverige som unikt, rent av avvikande. Samtidigt har religionens
roll snarast förstärkts de senare åren. Globalisering och migration har förändrat Sverige
oåterkalleligt och gett oss fler värderingsmönster. Nästan var femte person i Sverige betraktar sig
idag som troende. Dessa existerande skillnader i värderingar används av en del för att polarisera
det politiska landskapet och skapa skillnader mellan människor med olika traditioner. Det är djupt
olyckligt och orättfärdigt.
En sekulär stat och sekulära värderingar står inte i motsats till religion, utan är tvärtom en
förutsättning för likabehandling av alla från samhälle och stat.
Värderingar förändras långsamt, det tar en eller flera generationer. Den viktigaste faktorn som styr
våra värderingar är förändringar i våra grundläggande fysiska livsvillkor. Trygghet och fungerande
välfärd medverkar till jämlikhet mellan könen och mer frihetliga värderingar, medan osäkra
livsvillkor, krig och ekonomisk utsatthet medverkar till materialistiska värderingar, patriarkala
strukturer och mer traditionella och vidskepliga värderingar som begränsar individens frihet.
Rasism, antisemitism, islamofobi, bristande jämställdhet mellan män och kvinnor och förakt för
hbtq-personer är värderingar som finns i hela samhället, även i religiösa samfund och i vårt eget
parti. Det är i isolering som reaktionära synpunkter kan gro, oavsett etnisk, religiös, politisk eller
kulturell bakgrund.
Vårt förbund åtar sig en särskild uppgift att synliggöra och motarbeta dessa negativa värderingar i
samhället, bland troende och bland andra socialdemokrater. Det gör vi bl.a. genom
gränsöverskridande dialog och genom att visa på vad solidaritet, jämlikhet och jämställdhet betyder
i Sverige idag.
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Rasismen har idag inte sällan en religiös dimension. När den invandrarfientlige och rasisten talar
om ”invandraren” syftar de oftast på den med en synlig tro - en slöja, en kippa, ett helskägg.
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en tydlig röst för ett solidariskt, jämlikt och jämställt
Sverige. Vilken tro du har – eller inte har – pigmentet på din hud, ditt kön, vem du väljer att älska,
din inkomst, var du kommer från, ska aldrig spela någon roll för vilka möjligheter du har i samhället.
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Därför arbetar vi för:
–

35
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Fortsatta lokala dialogsamtal om hur vi kan arbeta för mångfald och jämlikhet, mot rasism
och diskriminering, mellan partiföreträdare och representanter för t.ex. muslimska, judiska
och kristna organisationer, likt de samtal vi bedrivit i Malmö. Liknande samtal bör utvecklas
på nya orter.
En mer demokratisk maktfördelning, genom ökade insatser i alla led för en jämnare
representation, så att samhällets maktpositioner kan spegla befolkningen i sin helhet. Det
5
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gäller självfallet även positioner i vårt eget förbund.
Att all form av diskriminering och segregation kraftfullt motverkas och att särbehandling
på rasistiska grunder omedelbart upphör.
Att möjligheterna till förbud mot nazistiska och rasistiska organisationer, i enlighet med
FN-konventionen mot rasism, utreds.
Krafttag mot hatbrott, hot med religiösa och etniska motiv och mot politiskt och
extremistiskt våld.
Jämställdhet och ett feministiskt politiskt förhållningssätt i alla sammanhang.

Tro och politik
Suget efter etiska perspektiv på politik är idag starkt. Religionens inflytande på politik, konflikter
och politiska skeenden kan vara betydande. När detta missbrukas kan religionen bli ett politiskt
gift. Politiserad religiös fundamentalism delar upp en komplex värld i vi och dem, onda och goda,
och gör tillvaron mer svart-vit. Därigenom legitimerar den ibland till och med våld och maktpolitik.
Det blir tydligast när politiska ledare säger sig företräda en syn där gudomlig rätt, i deras egen
tolkning, anses stå över demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vi ser skräckexempel från i
princip alla religioner i dagens värld.
Men vi ser också motsatsen. När religionen lyfter fram grundläggande värdefrågor som fred,
jämlikhet och rättvisa, när den öppnar för förståelse också av andra trosriktningar, blir den ett
viktigt och fördjupande komplement till politiken i en komplex värld. Skillnaden mellan en
konstruktiv och destruktiv roll för religionen i relation till samhället handlar om två olika sätt att
förhålla sig till sanning.
Antingen ser vi sanningen som något exklusivt som vi själva äger och ängsligt vill skydda mot alla
utmaningar. Det ger den typ av fundamentalism som rör sig inom exempelvis kristen höger och
islamistisk absolutism. För dem, och deras motsvarigheter bland fundamentalistiska tolkningar i
andra religioner, blir dialog och det annorlunda ett hot. Eller så ser vi sanningen som något bara
Gud äger till fullo och att vår uppgift är att ständigt söka. Då blir dialog med andra religioner och
oliktänkande en tillgång.
Skiljelinjen går inte mellan människor av olika religioner, inte heller mellan sekulära och religiösa
utan skiljelinjen går inom religioner och ideologier - mellan det öppna sanningssökandet och det
intoleranta sanningsförvaltandet - vare sig det är kristet, muslimskt, judiskt, sekulärt eller något
annat.
För oss är detta inte bara teoretiska frågor, utan ett solidaritetsarbete i vardagen. Vi ska gå i främsta
ledet i kampen för religionsfrihet och mot diskriminering på religiösa grunder. Vi ska stå upp för
att varje människa ska kunna vara fullt accepterad med samma värde och rättigheter som alla andra,
med sin tro eller icke-tro, med sina förtjänster eller tillkortakommanden, oavsett kön, sexuell
läggning, ålder, fysisk funktionalitet eller annan diskrimineringsgrund. Vi lyfter grundläggande
socialdemokratiska värderingar om jämlikhet, jämställdhet och solidaritet i alla sammanhang.
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I ett post-sekulärt samhällsklimat är våra möjligheter till påverkan och inflytande bättre än
någonsin.
Därför arbetar vi för:
5

–
–
–
–
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Att alla minoriteters rätt ska stärkas och religionsfriheten tryggas.
Kvinnors och flickors rätt att på lika villkor ta den plats de vill och behöver, i samhället i
stort liksom i olika religiösa sammanhang.
Att bekämpandet av hatbrott ska prioriteras; hoten mot asylboenden och gudstjänstlokaler
måste tas på större allvar och stoppas.
Att fler traditioner bereds plats i offentligheten, t.ex. via en ökad flexibilitet för ledighet
även vid judiska och muslimska helger.

– Internationell solidaritet
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Asylpolitik för allas lika värde
Vi hävdar en solidarisk och humanistiskt inriktad asylpolitik som syftar till att rädda liv. Fler
människor än någonsin befinner sig just nu på flykt. Långvariga och svåra krig och konflikter i
länder som Syrien, Irak, Afghanistan och Eritrea tvingar stora mängder människor att söka sig till
trygghet i Europa. Sverige och EU ska värna asylrätt och internationell rätt, men verkligheten ger
flyende enormt små möjligheter att kunna söka asyl i Europas länder. Dessa svårigheter tvingar
tusentals ut i osäkra farkoster och leder till att tusentals drunknar. Sverige har tagit ett stort ansvar
men tusentals personer dör fortfarande i Medelhavet pga Europas asylpolitik.
Socialdemokrater för tro och solidaritet framhåller att mer måste göras för att rädda människor
som flyr för sina liv, såväl inom Sverige som i EU. Vidare att den asylsökande ska kunna tillförsäkras
ett tryggt och värdigt liv.
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De åtstramningar som gjordes under 2015 för att begränsa flyktinginvandringen till Sverige ska
vara temporära. De införda temporära istället för permanenta uppehållstillstånd och andra
förändrade regler planeras upphöra igen 2018. Socialdemokrater för tro och solidaritet motsätter
sig de nya reglerna i oro att de motverkar en socialdemokratisk politik på andra områden, tex en
feministisk och barnkonventionsstyrd politik. Vi kommer därför att bevaka att de förändrade
reglerna blir som utlovat temporära. Vår bedömning är att stramare regler för asyl- och
migrationspolitiken kommer att leda till ökat lidande och ökad otrygghet för många människor och
dessutom öka myndigheters administrativa börda.
Idag finns stora brister i till exempel hur barnets rättigheter tas tillvara i asylutredningarna. Vi anser
att lagstiftaren måste tillse att barnkonsekvensanalyser görs vid asylutredningar och att barnets
bästa ges företräde vid familj- och barnärenden. Socialdemokrater för tro och solidaritet står bakom
att Barnkonventionen görs till svensk lag.
Svenskt bistånd ska främst användas till fattigdomsbekämpning och demokratifrämjande insatser
och bör inte användas för att finansiera mottagande av flyktingar i Sverige. När biståndsmedel
7

används inrikes ska fattigdomsbekämpande insatser, som t.ex. flyktingars rätt till sjukvård och
studier direkt vid ankomst prioriteras.
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EUs samarbete kring migrationspolitiken har ställts inför svåra utmaningar, med resultatet att
många medlemsländer stänger sina gränser helt. Avtalet mellan EU och Turkiet är djupt oroande
och bör följas upp. Internationell rätt måste följas. Tillämpningen av Dublinförordningen med
förstalandsprincipen måste göras så att fördelningen av ansvaret för asylsökande blir mer jämlik
och rättssäkerheten stärks. Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att Sverige fortsatt bör
pressa övriga medlemsländer att upprätthålla asylrätten och ta ansvar för att hjälpa fler flyende
människor till säkerhet och ett tryggt liv.
Därför arbetar vi för:
–
–
–
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Undantagslöst värnande av asylrätten och lagliga och säkra vägar till asyl i Europa.
Ökat antal kvotflyktingar och ökat stöd till UNHCRs arbete i flyktingläger.
Att stärka det svenska civilsamhällets uppdrag och resurser, så att det kan bidra än mer; t
ex genom samverkan med kommunerna och i arbetet med ensamkommande barn och
unga.
Att vinstjakten i flyktingboendena får ett slut och att Migrationsverkets beroende av privata
aktörer minskas.
Att flyktingar får rätt till sjukvård och studier direkt vid ankomst samt möjlighet till praktik
och arbete under asylprocessen.
Att andelen biståndsmedel till flyktingmottagande begränsas.

Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är en odelbar helhet som alla människor måste åtnjuta på lika villkor.
Utvecklingen av mänskliga rättigheter, som utgår från FN:s allmänna förklaring och ständigt
kodifieras i lagstiftning och internationella konventioner, behöver föras framåt i ett fungerande
demokratiskt samtal. Mänskliga rättigheter, som de definieras av världssamfundet, är en nödvändig
förutsättning för den demokratiska socialismen.
Kvinnor och flickor har än idag mindre möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna på samma
villkor som män och pojkar. Regeringen med utrikesminister Wallström talar idag om en
feministisk utrikespolitik, med ambitionen att förbättra för kvinnors och flickors rättigheter.
Varje utgångspunkt för de mänskliga rättigheterna måste alltid ställas mot andras rättigheter.
Varken samhället eller enskilda får använda de mänskliga rättigheterna som försvar för att förtrycka
någons rätt att vara sig själv. Alla har rätt till sina mänskliga rättigheter men ingen får använda dem
på ett sätt som kränker en annan människas rättigheter.
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Därför arbetar vi för:
–
–
–

Att folkrätt och mänskliga rättigheter måste värnas och stärkas överallt.
Ökat stöd för demokratiska rörelser i områden präglade av konflikter och förtryck.
Att Västsahara ska erkännas som stat.
8

–
–

Värnandet av jämställdhet, av kvinnors och flickors rätt; att bidra till genomförandet och
utvecklingen av en feministisk utrikespolitik.
Att det svenska enprocentmålet för bistånd ska ligga fast och främst användas till
fattigdomsbekämpning.
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Fred och säkerhet
Vi vill i vår globaliserade värld förverkliga arbetarrörelsens värderingar om frihet, jämlikhet,
jämställdhet och solidaritet. Vi söker vägar att göra detta på bästa sätt. Globaliseringen av
ekonomier och marknader och den ökade rörligheten av människor, varor och tjänster suddar
alltmer ut gränsen mellan inrikespolitik och utrikespolitik. Dagens politiska utmaningar känner inga
nationsgränser.
Folkrätten är det viktigaste verktyget för att garantera global säkerhet och stärka skyddet av de
mänskliga rättigheterna. En stark folkrätt minskar risken för militär våldsanvändning och är ett stöd
för utsatta människor i händelse av krig eller konflikt. Alla människor är födda fria och denna frihet
värnas bäst av en stark folkrätt.
FN-stadgan är en grundbult inom folkrätten och beslut i FN:s säkerhetsråd är den enda legala
grunden för fredsframtvingande insatser. Det är viktigt att FN:s legitimitet inte undergrävs, utan
att FN-systemet utvecklas på ett sådant sätt att dess auktoritet stärks och en vetofri kultur utvecklas
i säkerhetsrådet.
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Nato-frågan har fått förnyad aktualitet, bl a genom det så kallade värdlandsavtalet.
Socialdemokrater för tro och solidaritet är starka anhängare av militär alliansfrihet: Hållbar
mänsklig säkerhet i hela vårt närområde sker enligt oss med stärkande av demokrati och mänskliga
rättigheter, genom konfliktförebyggande, ökad handel och politiskt samarbete. Sveriges militära
alliansfrihet har en stark folklig förankring och möjliggör för Sverige att spela en självständig roll
inom till exempel nedrustningspolitiken och i olika solidaritetsfrågor.
Därför arbetar vi för:
–

30
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–

35

–
–
–
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Att alliansfriheten värnas för att möjliggöra en oberoende utrikespolitik, inte minst vid
nedrustningsförhandlingar. Som alliansfria kan Sverige spela en konstruktiv roll för fred
och säkerhet i vårt närområde.
Att stödja och bidra till genomförandet och utvecklingen av en feministisk utrikespolitik
och en progressiv utrikes- och säkerhetspolitik, byggd på solidaritet och med folkrätten
som grund.
Att dödsstraffet, som är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, bekämpas - oavsett var i
världen det tillämpas. En utrikespolitik som tillämpar FN:s barnkonvention.
En aktivare svensk närvaro för medling, konfliktförebyggande och humanitära insatser; FN
måste spela en mer framträdande roll.
Att Sverige driver på för internationell nedrustning, inte minst avseende kärnvapen.
Ett demokratikriterium för svensk export av krigsmateriel som innebär stopp för handel
med diktaturer, som t ex Saudiarabien. Att regelverket tillämpas mer strikt än idag, att den
parlamentariska kontrollen skärps samt att transparensen ökar.
9

5

Ett europeiskt perspektiv
EU måste ta ett ökat gemensamt ansvar för att bygga ett rättvist Europa med socialt
ansvarstagande. Vi ska stolt stå upp för våra idéer och forma dem gemensamt med människor inom
EU, och i de länder vi vill se som medlemmar. Utgångspunkten ska vara att vi tillsammans
successivt utvecklar ett Europa för alla.
I ett Europa för alla stärks sammanhållningen och förs en ekonomisk politik som stärker
solidariteten. Det ekonomisk-politiska samarbetet måste fördjupas för att sätta gränser för
marknadskrafter och spekulation.

10

Ett Europa för alla innebär en rättvis arbetsmarknadspolitik för alla löntagare oavsett var i EU de
bor eller verkar, och självklart oavsett vilket kön eller härkomst de har. Ett feministiskt perspektiv
ska prägla EU-politiken, precis som utrikespolitiken i stort.

15

Ett Europa för alla står upp för en generös flyktingpolitik, där människovärdet och humaniteten
sätts i främsta rummet. Ett åldrande Europa behöver ta till vara migrationens positiva potential,
istället för att gå mot en restriktivare asylpolitik.

20

Ett Europa för alla utvecklar en progressiv utrikespolitik till stöd för folkrätten och de mänskliga
rättigheterna. Socialdemokrater för tro och solidaritet oroas över utvecklingen i vissa
medlemsländer som just nu inskränker yttrandefriheten på olika sätt. Vi ser också svårigheter med
ett utökat samarbete mellan EU och Turkiet i flykting- och migrationsfrågor, så länge Turkiet inte
fullt upprätthåller yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter.
Därför arbetar vi för:
–
–

25
–
–
–
30
–
–

Att upprätthålla skarpa förhandlingar för att få alla EU-länder att leva upp till
internationella åtaganden och asylrätt.
Att motverka ett Fort Europa - EU måste ta ett gemensamt ansvar för att upprätta lagliga
och säkra vägar till asyl och förhindra att människor dör under sin flykt till Europa.
Omfattande investeringsprogram mot fattigdom och arbetslöshet i Europa.
Gemensamma minimiregler i hela EU för att arbetstagare inte ska utnyttjas.
Ökade ansträngningar för att mota diskriminering och negativ särbehandling av Europas
minoriteter och för att skapa arbetstillfällen och ett värdigt liv för de grupper som idag
förnekas det.
Stärkt feministiskt perspektiv i svensk europapolitik.
Stärkt europeisk miljöpolitik, bl.a. en omfördelning av jordbruksstöd till klimatomställning.
Stärkt EU-politik gentemot Mellanöstern - positionen i den så kallade kvartetten, det vill
säga FN, USA, EU och Ryssland, måste användas mer offensivt.

35
Mellanöstern
Palestina, Syrien, Egypten och Irak har spelat huvudrollen för vårt engagemang.
Mellanösternpolitiken är fortsatt viktig för oss. Socialdemokrater för tro och solidaritet ska fortsatt
10

vara en viktig röst för den som vill veta mer och få en breddad syn på vad som sker i MENAregionen idag och om en historisk kontext.
Sedan 2007 stödjer vi demokratiutveckling i Palestina, genom ett samarbete med den palestinska
organisationen Civitas (se mer under rubriken Internationella fonden).
5

10

Sveriges Riksdag beslutade 2010 att Sverige ska verka för ett politiskt erkännande av folkmordet
mot armenier och assyrier och greker 1915. Det skedde efter det att vår rörelse framgångsrikt drivit
frågan på den socialdemokratiska partikongressen. Det är angeläget att det svenska arbetet inriktas
på att föra frågan vidare, så att ett historiskt faktum kan erkännas av Turkiet och världssamfundet.
Dagens turkar är inte ansvariga för övergrepp som begick för snart 100 år sedan i det osmanska
rikets sönderfall, men en förnekelse försvårar en nödvändig försoningsprocess och en god
utveckling vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter idag.
Kriget i Syrien har nu pågått i fem år. Internationella medlingsförsök pågår, men det är
bekymmersamt att än mer kraft tycks läggas på att förhindra människor att fly landet än på att
förhindra fortsatta stridigheter.

15

Även i Jemen fortsätter konflikt och strider. Krigsmateriel som används av Saudiarabien som
stridande part kommer inte sällan från europeiska länder. Socialdemokrater för tro och solidaritet
menar att all handel med vapen och krigsmateriel med stridande part, även om strider sker mot
rebellgrupper och inte med en enskild stat, måste upphöra.
I hela regionen är Daesh (IS) ett hot som måste stoppas.

20

Därför arbetar vi för:
–

25

–
–
–
–

30

–
–
–

35

Att ett ökat tryck sätts på regimen i Syrien och på internationella aktörer som förser
parterna med vapen samt att alla parter kan ställas till svars för begångna krigsförbrytelser.
Att Sverige ska kunna bidra till fredsarbetet i Jemen, Syrien och andra konfliktområden.
Utökat humanitärt stöd till Syriens flyktingar, bl a genom UNHCR.
Ökat stöd till exilsyriers möjligheter att skapa en demokratisk bärkraftig opposition och ett
starkt civilsamhälle.
Att verka genom civilsamhälle, trossamfund och dialog med politiska partier för att stödja
och bidra till utvecklingen av demokrati och social rättvisa i hela MENA-regionen, som en
självklar del i svensk och europeisk säkerhetspolitik.
Att kränkningar av mänskliga rättigheter och krigsbrott i Israel och Palestina granskas och
att blockaden av Gaza hävs; att fler länder erkänner staten Palestina och aktivt stödjer dess
arbete för försoning.
Att bidra till utvecklingen av ett stabilt palestinskt samhälle och demokrati.
Att stöd ges för att samla Irak som nation och för att kristna och andra folkgrupper ska
kunna återvända.

11

– Hållbar utveckling

5

Ekologiskt hållbar utveckling
Vi måste visa respekt för skapelsen. Vår uppgift är att lämna över en jord med rent vatten och ren
luft för kommande generationer. Mat med mindre gifter och produktionssystem där råvaror
används i bättre samklang med jordens villkor är en nödvändig utveckling för en hållbar framtid.
Miljön, både i Sverige och globalt, är allvarligt hotad av de skadliga aktiviteter människan valt att
genomföra. Sveriges investeringar på området och vår globala utvecklingspolitik är viktigare än
någonsin. Sverige kan och bör vara med att leda miljöarbete i världen och Europa.

10

Därför arbetar vi för:
–
–

15

20

25

30

35

–
–

Utbyggnad av förnyelsebara energislag.
Ett stopp för handel med kolkraft; att Sverige ska verka för avveckling av kolkraft i hela
Europa.
Avveckling av kärnkraften.
Minskad köttkonsumtion, särskilt i offentlig verksamhet, utifrån hur en allt ökande
köttkonsumtion påverkar klimat och miljö negativt.

Ekonomiskt hållbar utveckling
Global rovdrift på miljön hänger ofta ihop med osunda och osäkra förhållanden för anställda och
invånare. Internationella samarbetsorgan måste ställa krav på företag att ta ett starkare miljöansvar
och att ta ansvar för dem som utsätts för hälsorisker i miljöfarliga verksamheter i världen. Sociala
villkor måste bli en grundläggande komponent i såväl internationella som nationella handels- och
upphandlingsregler. EU:s jordbruks- och handelspolitik måste förändras drastiskt för att ge rimliga
villkor för de mest utsatta.
Vi har också som enskilda människor och konsumenter en moralisk skyldighet att ta ansvar genom
vårt eget handlande. Konsumentmakten är vår egen marknadskraft för att påverka globala
storföretag.
Det har tidigare talats om ”det goda arbetet”. För att idag få en hållbar ekonomisk utveckling som
innefattar en hållbar tillväxt — där dagens behov kan tillfredsställas, utan att kommande
generationers behov åsidosätts — bör människan alltid sättas i centrum. Idag kunde vi tala om det
”hållbara arbetet”, som skulle innebära krafttag mot arbetslöshet och för en god arbetsmiljö, ett
stopp för otrygga anställningar, att arbetskraft kan matchas med arbetstillfällen, bl a genom
kontinuerlig kunskapsutveckling, och insatser för en teknisk utveckling som tillåter ekonomisk
tillväxt utan att skapa omänskliga arbetsförhållanden, ett segregerat och ojämlikt samhälle och en
förstörd miljö, såväl lokalt som globalt.
Därför arbetar vi för:
–

Att Sverige ska gå i täten för en ekologiskt hållbar ekonomi, precis som vi gjorde för femtio
år sedan med ett socialt hållbart samhälle.
12

–
–
5

10

15

–
–

Att i kommuner och landsting ställa krav på etiska riktlinjer i upphandlingssystemet vid
offentlig upphandling.
Att internationella handelsavtal utvecklas och får en tydlig inriktning där människorna ställs
före marknaden och att jämställdhet och kvinnors och flickors rätt värnas.
Att konsumentpolitiken värnas nationellt och i landets kommuner.
Tryggare anställningar i alla branscher och minskad användning av bemanningsföretag, där
anställningar är motiverade.

Socialt och kulturellt hållbar utveckling
En stark utveckling för rättvis handel, rättvisa villkor för upphandlingar och uppföljningsbara etiska
regler är en viktig förutsättning för att inte människor och miljö ska förstöras. Människors
arbetsvillkor, utbildningsmöjligheter och deras förutsättningar till ett socialt och kulturellt rikt liv
bildar grunden till ett gott liv.
All utbildning ska bidra till att minska klyftorna i samhället som beror på klass, kön, religion och
etnicitet. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och social utveckling. Ett livslångt
lärande öppnar dörrar och möjligheter och ger chanser att komma tillbaka och pröva nya vägar.
Den dröm vi bär inom oss om ett bättre samhälle kan näras och komma till uttryck genom konst
och kultur. Kultur kan skapa förtroende och tillit mellan människor och har förmågan att bidra
till en vital samhällsdebatt och stärkt demokrati.

20

Kulturen i Sverige förändras hela tiden. Genom nya impulser och interkulturella möten i en
global värld utvecklas vår kultur. Ett kreativt kulturliv kan stimuleras genom ett levande samtal
mellan konstnärer, politiker, religiösa ledare och människor med olika traditioner. Folkbildning
och folkrörelserna kan vara en motor i det kreativa kulturlivet, men det kräver en del nya grepp
och perspektiv.

25

Socialdemokrater för tro och solidaritet ser att kultur kan ha en betydelsefull roll i arbetet för en
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Kultur och konst bidrar
tillsammans med en jämlikhetssträvande utbildning till ett sammanhållet och inkluderande
samhälle. Eget skapande och kulturupplevelser av olika slag bör erbjudas alla.
Därför arbetar vi för:

30

–
–
–
–

35

Att stödja internationellt rättvis handel, bl a som det definieras och förmedlas genom
föreningen Fairtrade.
En modern och framåtsyftande politik inom kultur och bildning.
Att vikten av en god och stark folkbildning särskilt uppmärksammas.
Att bidra till möjligheten till kultur och konst för alla, bl.a. genom medlemskap i
Folkrörelsernas Konstfrämjande, vars uppdrag är just konst för alla.

13

3. Vår organisation

5

10

15

Organisationsutveckling och medlemsvärvning
Socialdemokrater för tro och solidaritet har alltid strävat efter att vara en relevant rörelse i
framkanten av den idémässiga debatten. Vi ska även ha organisationsformer som attraherar och
ger möjligheter för förbundets målgrupper att utifrån sina förutsättningar vara aktiva i
samhällsdebatten och samhällsbygget. Förbundets breddade målgrupp och namnbyte var ett tydligt
steg i vår strävan att fortsätta vara relevanta och fungera som en konstruktiv pådrivare av
socialdemokratins förnyelse. Den utgångspunkten ska genomsyra all organisationsutveckling inom
förbundet.
Grunden för en stark organisation är dess medlemmar. Därför är en fortsatt satsning på
medlemsvärvning den viktigaste uppgiften för alla delar av vår organisation. Förbundet har nu stora
möjligheter att med trovärdighet och tydlighet värva nya medlemmar bland nya grupper.
En radikal socialdemokratisk organisation på religiös grund har flera olika målgrupper. Vägarna till
oss kan enkelt uttryckt sägas komma från två olika håll; det politiska och det religiösa. Våra
huvudmålgrupper är:





20


25

Troende – progressiva kristna, judar och muslimer, samt från andra traditioner.
Aktiva socialdemokrater med internationellt och socialt engagemang.
Svenska kyrkans socialdemokratiska politiker.
Privatreligiösa, en växande grupp i samhället som är andligt sökande men inte medlemmar
i något samfund.
Människor som är engagerade i t.ex. fredsfrågor, ideell flyktinghjälp, solidaritetsarbete,
sociala rättvisefrågor och antirasism, men som saknar en partipolitisk bas för sitt
engagemang.
Människor med sympatier på den politiska vänsterflanken, med tydligt intresse för social
rättvisa och internationell solidaritet, som inte funnit en partipolitisk bas för sitt
engagemang.

30

En grundläggande utgångspunkt för en levande folkrörelse är att den finns organiserad lokalt och
nära människorna och att den kan revitaliseras. Därför ska arbetet med värva nya medlemmar
prioriteras. Där behov uppstår ska distrikten agera för att nya grupper bildas.

35

Inom förbundet kan grupper med olika inriktning, såväl sakpolitiskt som religiöst, bildas. Det finns
exempel på grupper som inriktar sig på religionsdialog och interkulturella möten, andra som inriktar
sig på att stärka en särskild religiös grupps partiidentitet, ytterligare andra som fokuserar på en viss
sakpolitisk fråga. Alla former ska stimuleras, och varje grupp måste byggas och organiseras utifrån
de lokala förutsättningarna. Varje medlem ska känna att den kan hitta ett engagemang som passar.
Att organisera sig lokalt får inte innebära att de formella kraven kväver engagemang och
verksamhetslust. Därför måste kraven på verksamheten ställas på rätt sätt, formerna för förbundets
organisation ses över och samrådet mellan ansvariga på olika nivåer i förbundet öka.
14

Socialdemokrater för tro och solidaritet är en liten organisation. Vi är en del av det
socialdemokratiska partiet, och måste i högre grad än idag söka samverkan med partiets
organisationsnivåer för att stärka både vår egen organisation och partiets. Samverkan ger oss ökade
möjligheter till såväl medlemsvärvning och organisationsutveckling som till politisk påverkan.
5

Därför arbetar vi för att:
–
–

10

–
–
–

15

–
–
–
–

Värva fler nya medlemmar.
Utveckla former för vår verksamhet som ger alla med socialdemokratiska värderingar,
oavsett religiös tro, möjlighet att genom vårt parti verka för ett rättvist samhälle och en
rättvis värld.
Skapa möten över religiösa och kulturella gränser och söka nya sätt att arbeta politiskt
tillsammans.
Erbjuda nya medlemmar en grundläggande introduktion till förbundet och vår politik.
Samverka mer med socialdemokratiska partiet, mellan distriktsstyrelserna och
partidistrikten och mellan grupperna och arbetarkommunerna.
Tillhandahålla material för medlemsvärvning i form av broschyrer, pins och annat material
att användas av grupper och distrikt.
Ge stöd till lokal och regional medlemsvärvning.
Utveckla organisationen så att vi bättre kan möta nya medlemsgrupper.
Ge stöd till distrikten i organiseringen av nya grupper.

20
Studier
Förbundet ska prioritera det vi ser som en av våra huvuduppgifter – att genom samtal, studier och
samarbete involvera troende med alla slags ideologier och värderingar i samtal om hur vi bygger
Sverige tillsammans. Ett Sverige där all dess mångfald får plats.
25

30

Studierna bör handla om hur vi kan förändra världen tillsammans utifrån de mänskliga
rättigheterna. Den handling som blir resultatet är politik. Lärandet är den fortlöpande reflektion
som föds när människor med olika bakgrund och erfarenheter träffas och diskuterar samhället samt
gör politik tillsammans.
Våra många lokala grupper kan bli noder för en fortgående nyfiken resa i Sverige som skapas genom
globaliseringen. Grupperna väljer ett politikområde som man har ett gemensamt intresse för. Det
kan vara fotbollsplaner, skolan, utrikespolitik eller något annat. Den kunskap som skapas i studier
för handling kan omsättas direkt i politisk aktivitet i nämnder och i arbetsgrupper.
Under 2014 tillsattes en Studiekommitté som har diskuterat former och innehåll för förbundets
studier. Dess uppdrag vidgas nu med syfte att bidra till lokal verksamhetsutveckling.

35

Därför arbetar vi för att:
–

Fortsätta utveckla studier kring antirasism, särskilt antisemitism och islamofobi.

15

–
–
5
–

Vidareutveckla dialogsamtalen som ägt rum mellan muslimska, judiska, kristna och
socialdemokratiska företrädare i Malmö, så att liknande samtal kan tas upp även i andra
orter.
Fortsätta driva en aktiv arbetsgrupp som har i uppdrag att formulera aktuella politiska
problem och förslag på hur grupper och distrikt kan jobba med lösningar på dessa.
Vidareutveckla studiematerial om värderingsfrågor, såsom rasism, antisemitism och
islamofobi, om religion och politik samt annat underlag för ett folkbildningsarbete inom
området, färdigställande ett studiematerial om.

10

Unga Troende Socialdemokrater
2008 lanserades ett nätverk för förbundsmedlemmar i åldern 18-35 år. Målet med nätverket har
varit att stärka dessa unga medlemmar och att yngre lättare ska kunna hitta sin plats i rörelsen och
inspireras i sin lokala verksamhet. Nätverket har dock varit vilande under några år på grund av
svårigheter att få fram ansvariga.

15

Därför arbetar vi för att:
–
–

20

25

30

35

Prioritera att nå fler yngre och värva fler unga medlemmar.
Se över möjligheterna att underlätta organisationsformerna för yngre medlemmar, så att
olika typer av engagemang kan fångas upp.

Internationellt projektarbete och Internationella fonden
I det internationella arbetet stöder vi progressiva demokratiska krafter. Vi samarbetar både med
systerpartier och med aktörer i det civila samhället, bl.a. med Civitas Institute i Gaza som arbetar
med kapacitetsuppbyggnad i Palestina med fokus i Gaza.
Ett annat internationellt projekt rör arbetet för fred och försoning på Cypern. Förbundet arrangerar
där möten mellan den turkiske muslimske ledaren på norra Cypern och den kristna ärkebiskopen
på den grekcypriotiska delen av ön. En begynnande fred på Cypern har betydelse för relationerna
mellan EU och Turkiet, och i en vidare mening för relationer mellan kristna och muslimer runt
hela Medelhavet. Under 2016 avser förbundsstyrelsen att överföra sitt ägarskap i projektet till
Svenska kyrkan.
Internationella fonden (f.d. Broderskapsfonden) är en insamlingsfond till stöd för förbundets
internationella biståndsverksamhet. Fondens syfte är 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. Huvuddelen av de insamlade medlen
tillförs fonden genom regelbundna autogirogivare. Därutöver tillförs också fonden medel genom
insamlingar vid möten och arrangemang i förbundet, distrikt och grupper. Dessutom lämnas bidrag
till fonden t.ex. när människor fyller år eller har avlidit.
Se även under rubriken Internationell solidaritet.
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Därför arbetar vi för att:

5

Stärka Internationella fonden,
Följa upp och utvärdera samarbetet med Civitas i Gaza.
Utveckla informationsinsatserna kring Internationella fonden, med syfte att öka antalet
månadsgivare.

10

Kommunikation
Ett aktivt kommunikationsarbete är grunden för möjligheten att såväl stärka förbundet som nå ut
med vår politik, inte minst i form av närvaro på sociala medier såsom Facebook och Twitter. Tro
& solidaritetsbloggen spelar en aktiv roll för att sprida förbundets politiska ställningstaganden.

–
–
–

Därför arbetar vi för att:
–
–
15

–

Stärka förbundets externa kommunikation i syfte att nå fler och nya sympatisörer
Öka opinionsbildning för ett samhälle för alla och global solidaritet, genom ökad närvaro i
press och media, lokalt som nationellt.
Utveckla förbundets kommunikationskanaler så att de på ett modernt och resurseffektivt
sätt stimulerar den idémässiga debatten och gör det möjligt för förbundet att vara en aktiv
röst i debatten.
***

17

Proposition 2:
Medlemsavgift 2017-2018
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta:
1. Att fastställa medlemsavgift till förbundet år 2017 till 100 kronor per medlem.
2. Att fastställa medlemsavgift till förbundet år 2018 till 100 kronor per medlem.
3. Att bemyndiga förbundsstyrelsen att vid behov justera medlemsavgiften neråt.

Skälen för förbundsstyrelsens förslag
Medlemsavgiften till förbundet har sedan 2014 varit 100 kronor. Det är en jämn och bra siffra och
förbundsstyrelsen föreslår att avgiften kvarstår på samma nivå även 2017 och 2018 (beslut om 2018
fattas endast om förbundsårsmötet beslutar i enlighet med förslaget om att övergå till kongress
vartannat år – se proposition 3).
Partikongressen 2015 beslutade att införa en enhetlig medlemsavgift i partiet, 60 kronor per nivå
(förening, arbetarekommun, partidistrikt och partistyrelse). Beslutet omfattade inte
sidoorganisationerna, som alltså även fortsättningsvis har att själva fastställa sina avgifter. Likaså
kvarstår modellen att den som har sitt huvudmedlemskap i en sidoorganisation inte erlägger avgift
till partidistriktet och partistyrelsen.
Det kan finnas skäl att harmonisera förbundets medlemsavgift med partistyrelsens. Det skulle
samtidigt innebära en icke oväsentlig intäktsminskning för förbundet. Men för att inte låsa nivån
så långt som till 2018 föreslås att förbundsstyrelsen får ett mandat att justera medlemsavgiften neråt
om utvecklingen skulle visa att en harmonisering vore önskvärd.

***
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Proposition 3:
Återgång till kongress vartannat år
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta:
Att justera stadgarna enligt bilaga.

Skälen för förbundsstyrelsens förslag
Fram till 2011 höll dåvarande Broderskapsrörelsen kongresser vartannat år. I samband med
beslutet om namnändring till Socialdemokrater för tro och solidaritet beslutade kongressen 2011
att istället hålla förbundsårsmöten varje år med start 2012. De skäl som anfördes var främst
ekonomiska – det ansågs vara dyrt att hålla kongress vartannat år och en större distriktsledarsamling
vartannat år. Istället var tanken att förbundsårsmötet skulle utgöra en kombination av dem båda,
eftersom förändringen också innebar att distrikten skulle utse ombuden.
Efter att ha genomfört fyra årsmöten och planerat ytterligare ett föreslår förbundsstyrelsen nu en
återgång till modellen med kongress vartannat år. Skälen för det är såväl ekonomiska som praktiska:
Det blir kostsamt för distrikten att betala ombudsavgifter varje år, flera distrikt har meddelat att de
avstår från att sända ombud på grund av den höga avgiften. Likaså kostar det förbundet 50-75 tkr
per år, utöver personalinsatser, att arrangera årsmötet. Vidare innebär den nuvarande ordningen
att styrelsen och kansliet får inrikta i stort sett hela vårens arbete på att förbereda årsmötet – det
gäller inte minst motionsbehandling och beredning av politiska riktlinjer, men också
programupplägg och administrativ hantering som kommer sig av att arrangera något som är så
starkt reglerat som den här typen av arrangemang måste vara. Det ger inte heller förbundsstyrelsen
den arbetsro som krävs för att verkställa fattade beslut, knappt har de fattats förrän de ska
rapporteras och följas upp. Det är förbundsstyrelsens mening att ordningen med årsmöten varje år
genererar orimligt mycket tid och kraft för vår relativt lilla organisation.
Att ersätta årliga förbundsårsmöten med kongresser vartannat år ger möjlighet att arrangera enkla
distriktsledarsamlingar under de år då det inte är kongress. Det ökar flexibiliteten att fånga upp
aktuella frågor även om det sannolikt inte kommer att vara möjligt att ha samma storlek på vare sig
kongressen eller distriktsledarsamlingarna som tidigare.
Förutom S-studenter håller såväl de övriga sidoorganisationerna som partiet i stort kongress
vartannat år. Det är rimligt att även Socialdemokrater för tro och solidaritet gör det.
Om årsmötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag blir nästa kongress år 2018. Det är
samma år som valåret vilket skapar goda möjligheter att använda kongressen som vårt avstamp
inför valrörelsen.
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I samband med övergången från kongress till årsmöten uttalades att årsmötena skulle hållas i
Stockholm med omnejd. Det var inte ett formellt beslut men bottnade i starka önskemål från
distrikten. Även detta har skapat merarbete på förbundskansliet eftersom det av naturliga skäl är
svårt att mobilisera ett och samma distrikt (Stockholm) att engagera sig varje år. I de fall där
kongresserna hölls i andra distrikt skapade ansvaret för arrangemanget ofta en särskild
sammanhållning i distriktet. Det finns därför skäl för förbundsstyrelsen att överväga att
fortsättningsvis förlägga kongressen på annan ort än Stockholm – förutsatt att det är
kostnadseffektivt och fungerar praktiskt med avseende på resor o dyl.
Förslaget till stadgeändringar för att verkställa förändringarna finns i bilagan. För läsbarhetens skull
är ändringar inte markerade när ordet ”förbundsårsmöte” el dyl. byts ut mot ”förbundskongress”
el dyl. Av samma skäl redovisas förbundsstadgarna i sin helhet, medan det för distrikts- och
gruppstadgar endast framgår de föreslagna förändringarna.
Om årsmötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag får det konsekvenser för vissa
beslut vid årets årsmöte. Det gäller beslutet om politiska riktlinjer och medlemsavgift som i så fall
förlängs t.o.m. 2018. Vidare behöver val av styrelse, revisorer och valberedning anpassas till den
nya ordningen och därför har valberedningen arbetat med två parallella scenarier vilket redovisas i
de förslag som valberedningen lägger fram.
Nedan följer några kommentarer till de föreslagna stadgeändringarna samt ytterligare några
ändringsförslag som förbundsstyrelsen också lämnar, men som inte omedelbart har med frågan om
övergång till kongress vartannat år att göra.
1. Mandatperiod

Förbundsstyrelsens mandatperiod är idag två år för ledamöter och ett år för ersättare. Vartannat år
väljs fyra ledamöter samt vice ordf., och vartannat år fem ledamöter samt ordf. Se § 2 mom 2.
Förbundsstyrelsen har övervägt två alternativa lösningar:
1. Tvååriga mandatperioder bibehålls, vilket innebär att styrelsen i sin helhet (liksom
ersättarna) väljs vid ett och samma tillfälle. Denna ordning tillämpade förbundet före
övergången till årsmöten varje år.
2. Mandatperioderna ändras till fyra år, och fyra respektive fem ledamöter väljs på varannan
kongress. Denna ordning tillämpas av S-kvinnor idag.
Fördelen med tvååriga mandatperioder är att valberedningen kan ta ett helhetsgrepp i sitt förslag.
Det torde också vara lättare att rekrytera nya ledamöter om mandatperioden inte är för lång.
Nackdelen är att det blir mer arbete på en gång för valberedningen, samt en risk att en alltför stor
del av styrelsen kan komma att bytas ut på en och samma gång.
Förbundsstyrelsen föreslår att tvååriga mandatperioder bibehålls. Av det följer att tiden för nominering bör
tidigareläggas en månad för att underlätta valberedningens arbete. Det innebär också att tidpunkten
för nominering harmoniseras med tidpunkten för inlämnande av motioner.
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2. Tidpunkt

De nuvarande stadgarna anger i § 3 mom 1 att förbundsårsmötet ska genomföras före den 10 juli.
I praktiken har de hållits någon av de första veckorna i juni.
Före övergången till årsmöten varje år fanns ingen särskild tidsangivelse utan det var
förbundsstyrelsens uppgift att bestämma tid för kongressen. S-kvinnors kongresser ska genomföras
senast 30 september (de hålls udda år).
Ett skäl till att 10 juli sattes som senaste datum i de nuvarande stadgarna var att man ville undvika
en situation där merparten av förberedelsearbetet måste göras under sommaren. I gengäld minskar
flexibiliteten och vissa år kan det vara en poäng att genomföra kongressen som en höstkickoff.
Förbundsstyrelsen föreslår att 30 september anges som senaste datum.
3. Aktuell fråga

När de nuvarande stadgarna antogs infördes momentet ”Aktuell fråga” i förbundsårsmötet (se § 3
mom 7). Skälet var att göra det möjligt att få diskutera frågor som uppkommer efter det att
motionstiden gått ut. Det har emellertid skapat ett väldigt formellt arbetssätt där få utöver
frågeställaren haft möjlighet, eller ens önskat, engagera sig. Förbundsstyrelsen menar att det är
bättre att utnyttja tiden till fler seminarier, en allmänideologisk debatt el dyl.
Förbundsstyrelsen föreslår att punkten ”Aktuell fråga” utgår i såväl förbundsstadgarna som i normalstadgar för
distrikt.
4. Ändring av ändamålsparagraf

I de nuvarande stadgarna framgår att ändring av ändamålsparagraf i stadgarna fordrar beslut av två
på varandra följande ordinarie förbundsårsmöten. Se § 6. Vid en övergång till kongress vartannat
år skulle en sådan förändring inte kunna träda i kraft förrän två år senare.
Förbundsstyrelsen föreslår att även extra kongresser ska äga rätt att besluta om ändringar i ändamålsparagraf.
5. Tidpunkt för fastställande av medlemsavgifter

I de nuvarande stadgarna framgår att distrikt och grupper ska fastställa sina medlemsavgifter senast
den 15 november (se normalstadgar för distrikt § 4 och normalstadgar för grupper § 6).
Hösten 2015 beslutade partistyrelsens kansli mycket hastigt att sända ut medlemsavier redan i
oktober månad. Skälet som angavs var att detta var en nödvändig följd av partikongressens beslut
om enhetlig medlemsavgift. I det sammanhanget missade partistyrelsens kansli att ta hänsyn till
eventuella förändrade avgifter hos sidoorganisationerna.
För att undvika liknande malörer i framtiden bör en tidigare datum gälla. Det torde inte vara några
problem eftersom merparten av distrikten och grupperna fastställer sina avgifter i samband med
vårens årsmöten.
Förbundsstyrelsen föreslår att tidpunkten för när distrikt och grupper ska fastställa sina medlemsavgifter ändras
från 15 november till 30 september.
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Bilaga: Förslag till stadgeändringar
Stadgar för förbundet (i sin helhet med förändringar markerade)
§ 1 Ändamål

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är ett förbund av grupper och enskilda vilkas övertygelse är


att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter,



att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människan med
respekt för sin egen och andras andlighet och tro deltar i politiken och samhällsbygget;
människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten,



att samhället och världen blir en bättre plats för alla, när det råder demokrati, social rättvisa,
jämlikhet, nyfikenhet på olika kulturer, religionsfrihet, jämställdhet och frihet från alla former
av diskriminering, ett miljöansvar som får genomslag inom alla politikområden samt en
utrikespolitik som bekämpar fattigdom och stödjer folkrätt.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vill


utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv skapa en praktisk politik som samlar folkflertalet
för människans befrielse och delaktighet,



verka för utjämning mellan rika och fattiga och ett välstånd grundat på hållbar utveckling,



verka för fredlig konfliktlösning,



forma ett rättvist samhälle som visar omsorg om och tar vara på varje människas inneboende
möjligheter,



främja folkhälsa samt minska bruket av alkohol och andra droger,



i samarbete med Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti och tillsammans med likasinnade
världen över verka för dessa grundsatser och målsättningar.

§ 2 Organisation
Moment 1

Grupperna är Socialdemokrater för Tro och Solidaritets grundorganisationer. Grupperna
sammansluter sig i distrikt, vilka är förbundets regionala huvudorganisationer.
Distriktsindelningen beslutas av förbundskongressen.
Förbundskongressen är högsta beslutande organ.
Förbundet leds av en av förbundskongressen vald styrelse.
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Moment 2

Förbundsstyrelsen består av Förbundskongressen väljer ordförande och vice ordförande samt
ytterligare nio ledamöter och fem ersättare i förbundsstyrelsen. Ordförande och vice ordförande utgör
förbundets verkställande utskott tillsammans med två av styrelsens ledamöter som väljs av
förbundskongressen. Ersättare i förbundsstyrelsen har närvaro-, förslags- och yttranderätt, och de
träder i tjänst i den ordning de blivit valda.
Mandattiden för ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen är två år och för ersättare i
förbundsstyrelsen ett år. På förbundsårsmöte väljs vartannat år fyra ordinarie ledamöter samt vice
förbundsordförande och vartannat år fem ordinarie ledamöter samt förbundsordförande.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst sex tjänstgörande ledamöter är närvarande.
Verkställande utskottet är beslutsmässigt när två ledamöter är närvarande.
Moment 3

Förbundskongressen väljer två revisorer samt två revisorsersättare för ett två år.
§ 3 FörbundsårsmöteFörbundskongress
Moment 1

Ordinarie förbundskongress genomförs varje jämna år före den 10 juli30 september.
Extra förbundskongress sammankallas vid behov av förbundsstyrelsen eller när minst en tredjedel av
distrikten så begär.
Moment 2

Förbundsstyrelsen beslutar om tid och plats för förbundskongressen. Kallelse till ordinarie
förbundskongress tillställs distriktens styrelser senast fem månader före förbundskongressen.
Förbundsstyrelsen fastställer tider för extra förbundskongress. Kallelse till extra förbundskongress
tillställes distriktens styrelser senast två månader före mötetförbundskongressen.
Moment 3

Vid förbundskongressen äger varje distrikt rätt att låta sig representeras av ett ombud samt därutöver
ett ombud per påbörjat 40-tal medlemmar vid närmaste föregående årsskifte. Varje lokalgrupp med
mer än 40 medlemmar äger rätt att utse ett av distriktets ombud. Ledamot eller ersättare i
förbundsstyrelsen kan inte väljas till ombud.
Vid förbundskongressen har endast ombud rösträtt. Förbundskongressens presidium,
förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare och adjungerade, revisorer och valberedning har yttrande- och
förslagsrätt. Övriga till förbundskongressen anmälda medlemmar har yttranderätt.
Moment 4

Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika
röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska
genomföras.
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Moment 5

Nomineringar för val av förbundsstyrelse och revisorer ska ske senast två tre månader före
förbundskongressen till av föregående förbundskongress vald valberedning. Valberedningen består av
fem ledamöter och fem ersättare.
Moment 6

Motion till förbundskongressen kan väckas av enskild medlem, grupp, distriktsårsmöte och
distriktsstyrelse. Grupp- och/eller distriktsårsmöte har att avgöra om motion ska upptas som egen
eller insändas som enskild. Förbundsstyrelsen kan också lämna egna förslag till förbundskongressen.
Motion till förbundskongressen ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast tre månader före
förbundskongressen.
Moment 7

Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till förbundsstyrelsen. ”Aktuell fråga” inlämnas senast en vecka före
förbundskongressens öppnande.
Moment 8

Förbundsstyrelsen ska senast fyra veckor före förbundskongressen sända ut de förslag som ska
behandlas till ombud, distrikt och grupper.
Moment 9

Förbundskongressen fastställer inriktningen på förbundets verksamhet för de två kommande
verksamhetsårenkommande verksamhetsår.
Förbundsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till förbundskongressen. Revisorerna avger berättelse
över sin granskning av förbundets räkenskaper, förvaltning och verksamhet från den 1 januari det år
de valts på förbundskongressen.
Förbundskongressen tar efter förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
§ 4 Avgift

Förbundskongressen fastställer medlemsavgift till förbundet för nästkommande kalenderårde två
kommande kalenderåren.
§ 5 Förbundsstyrelsen, verkställande utskottet och förbundssekreteraren
Moment 1

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundskongressens
beslut och förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när
förbundskongressen inte är samlatsamlad.
Förbundsstyrelsen ska fastställa budget för nästkommande kalenderår.
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Moment 2

Verkställande utskottet är planerings- och beredningsorgan för förbundsstyrelsen. Utskottet handhar
med ansvar inför förbundsstyrelsen den operativa ledningen av förbundets verksamhet.
Moment 3

Förbundsstyrelsen tillsätter en förbundssekreterare med ansvar för att verkställa förbundsstyrelsens
och verkställande utskottets beslut. Förbundssekreteraren är chef för förbundsexpeditionen och leder
arbetet där. Förbundssekreteraren adjungeras till förbundsstyrelsens och verkställande utskottets
sammanträden.
§ 6 Ändring av stadgar

Förbundskongressen beslutar om stadgar för förbundet samt grundstadgar normalstadgar för distrikt
och grupper. Ändring träder omedelbart i kraft om ej annat beslutas. För ändring av ändamålsparagraf
fordras beslut av två på varandra följande ordinarie förbundsårsmötenförbundskongresser, varav
minst en ordinarie.
Normalstadgar för distrikt (de delar som berörs)
§ 3 Distriktsårsmöte
Moment 6

Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till distriktsstyrelsen.
§ 4 Avgift

Distriktsårsmötet fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår på ordinarie
eller extra distriktsårsmöte senast den 15 november30 september. Uppbörd sker i enlighet med rutiner
som meddelas av förbundsstyrelsen.
Normalstadgar för grupper (de delar som berörs)
§ 6 Avgift

Medlemsavgiften för nästkommande kalenderår fastställs av medlemsmöte senast den 15 november30
september. Partistyrelsen ombesörjer uppbörden av avgifterna.

***
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Proposition 4:
Ny distriktsindelning
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta:
1. Att fr.o.m. 2017-01-01 bilda ett gemensamt STS-distrikt av de två nybildade partidistrikten
i västra delen av Västra Götaland.
2. Att fr.o.m. 2017-01-01 bilda ett gemensamt STS-distrikt av partidistrikten i Skaraborg och
Södra Älvsborg.
3. Att fr.o.m. 2017-01-01 bilda ett gemensamt STS-distrikt av partidistrikten i Blekinge och
Skåne.
4. Att avslå motion 15 ”Delning av Bohusläns distrikt”.

Skälen för förbundsstyrelsens förslag
1. Stadgemässiga förutsättningar

Ur Stadgar för förbundet § 2:
”Grupperna är Socialdemokrater för Tro och Solidaritets grundorganisationer. Grupperna sammansluter sig i
distrikt, vilka är förbundets regionala huvudorganisationer. Distriktsindelningen beslutas av förbundsårsmötet.”
Ur Normalstadgar för distrikt § 1:
”Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i _______________ distrikt har till uppgift att med utgångspunkt i
förbundets ändamål samordna och utveckla den verksamhet som bedrivs av förbundets grupper inom distriktet och
verka för att nya grupper bildas.”
Ur Normalstadgar för distrikt § 2:
”Distriktets område ska utgöras av samma område som ett eller flera partidistrikts område/n. Alla grupper inom
distriktets geografiska område ska tillhöra distriktet.”
2. Västra delen av Västra Götaland (Bohuslän och Norra Älvsborg)

Fr.o.m. 2017-01-01 ersätts de nuvarande partidistrikten Bohuslän och Norra Älvsborg av två nya
partidistrikt – det ena omfattande norra Bohuslän och norra delen av Älvsborg, det andra
omfattande kranskommunerna kring Göteborg. Därutöver överförs Herrljunga och Vårgårda
arbetarekommuner till Södra Älvsborg medan partidistrikten Göteborg och Skaraborg behåller sina
nuvarande gränser.
För detaljinformation om gränserna, se bifogade kartor.
Förändringen får konsekvenser även för Socialdemokrater för tro och solidaritets
distriktsindelning. Enligt STS stadgar ska ett distrikts område utgöras av samma område som ett
eller flera partidistrikts område/n.
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Under remisstiden har företrädare för STS-distrikten i Bohuslän och Norra Älvsborg samrått och
föreslagit att ett gemensamt STS-distrikt bildas i de två nybildade partidistrikten. Det motsvarar de
båda STS-distriktens nuvarande yta (med undantag för Herrljunga och Vårgårda som alltså förs till
nuvarande Södra Älvsborg, i dagsläget finns dock inga STS-medlemmar i dessa båda
arbetarekommuner).
Det är främst distriktsstyrelsen i Bohuslän som drivit förslaget om ett gemensamt STS-distrikt men
det är väl förankrat hos företrädare för distriktet i Norra Älvsborg som också ställt sig bakom
förslaget. Även distriktsårsmötet i Bohuslän har ställt sig bakom förslaget.
Antalet STS-medlemmar i de två befintliga distrikten fördelar sig 2016-03-29 enligt följande:



Bohuslän: sju grupper med sammanlagt 96 medlemmar, samt två direktanslutna.
Norra Älvsborg: tre grupper med sammanlagt 43 medlemmar, samt en direktansluten.

I de nya partidistrikten skulle medlemstalet fördela sig enligt följande:



Norra delen: tre grupper med sammanlagt 49 medlemmar, samt en direktansluten.
Södra delen: sju grupper med sammanlagt 90 medlemmar, samt två direktanslutna.

Förändringen för nuvarande Bohuslän består i huvudsak i att Uddevallagruppen förs till den norra
delen och de övriga till den södra, och från nuvarande Norra Älvsborg förs Alingsåsgruppen till
södra delen och övriga till den norra. Det blir också en viss förändring i antal medlemmar men inte
så stor.
Huvudskälet till att bilda ett gemensamt distrikt är att STS verksamhet i den norra delen för
närvarande är/blir både liten och svag, och att det således inte är motiverat att ha ett eget distrikt
där. Genom att kraftsamla resurserna i ett distrikt skapas större förutsättningar för att utveckla
verksamheten. Det är i sammanhanget värt att påpeka att det inte funnits någon fungerande
distriktsstyrelse i Norra Älvsborg på flera år. Det är sannolikt att frågan om en
distriktssammanslagning hade kommit upp även om det inte hade varit aktuellt med någon
förändring av partidistrikten.
En av grupperna i nuvarande Bohuslänsdistriktet har motsatt sig förslaget om gemensamt distrikt
och sänt in en motion till förbundsårsmötet (motion 15 av Ann-Marie Hallin, som
Mölndalsgruppens årsmöte upptagit som egen). Motionens yrkande är i korthet att STS fullt ut ska
följa den nya partidistriktsindelningen och således bilda ett distrikt i vardera de nytillkomna båda
distrikten. Distriktsårsmötet i Bohuslän har behandlat motionen och beslutat att yrka avslag på
motionen.
Motionären utgår från att det är svårt att hålla igång grupper i ett distrikt med långa avstånd och
välkomnar därför den föreslagna partidistriktsindelningen som gör distrikten mindre långsträckta.
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Förbundsstyrelsen medger att det kan vara svårt att hålla samman ett distrikt med betydande
geografisk storlek men menar att förslaget om att bilda ett gemensamt STS-distrikt i de två nya
partidistrikten är väl motiverat mot bakgrund av vad som är distriktens uppgift samt vilken
verksamhet som bedrivs i dagsläget. Det finns inte tillräckligt med medlemsunderlag för att
motivera ett separat distrikt i den norra delen, och svårigheten att få ihop en fungerande
distriktsstyrelse där är betydande. Utmaningen nu är att bilda ett starkt distrikt, som har kraft och
förmåga att se utvecklingspotentialen i hela det geografiska området. Förbundsstyrelsen anser inte
heller att den sammanlagda ytan i de två distrikten är oöverkomligt stor.
Förbundsstyrelsen yrkar således avslag på motion nr 15.
3. Skaraborg/Södra Älvsborg

I samband med samtalen om förändringen av Bohuslän/Norra Älvsborg har frågan uppkommit
om det inte också vore lämpligt att lägga samman STS-distrikten i Skaraborg och Södra Älvsborg.
Sedan flera år har distriktsstyrelsen i Skaraborg gått på sparlåga och i Södra Älvsborg kraftsamlar
man nu för en nysatsning. Båda distrikten har ställt sig positiva till att bilda ett gemensamt distrikt.
Distriktsstyrelsen i Södra Älvsborg har förankrat förslaget i sina grupper och distriktsårsmötet i
Skaraborg har anslutit sig till förslaget.
Antalet STS-medlemmar i de två befintliga distrikten fördelar sig 2016-03-29 enligt följande:



Skaraborg: en grupp med 14 medlemmar, samt 40 direktanslutna.
Södra Älvsborg: fyra grupper med sammanlagt 85 medlemmar, ingen direktansluten.

4. Blekinge/Skåne

Av samma skäl har STS-distrikten i Skåne och Blekinge föreslagit att även dessa båda distrikt går
samman. Distriktsårsmötet i Blekinge har ställt sig bakom förslaget, liksom distriktsårsmötet i
Skåne.
Antalet STS-medlemmar i de två befintliga distrikten fördelar sig 2016-03-29 enligt följande:



Blekinge: två grupper med sammanlagt 49 medlemmar, samt två direktanslutna.
Skåne: fyra grupper med sammanlagt 116 medlemmar, samt 15 direktanslutna.

5. Den formella processen

Förutsatt att förbundsårsmötet beslutar i enlighet med förslaget ser den fortsatta processen ut som
följer:
Hösten 2016 (prel. i september)


För vart och ett av de blivande distrikten utser förbundsstyrelsen de nuvarande
distriktsstyrelserna till gemensam interimsstyrelse med uppdrag att förbereda och
genomföra förändringen samt kalla till årsmöte i det nya distriktet våren 2017. I
uppdraget ingår att fastställa medlemsavgift för 2017 samt att fastställa
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ombudsfördelningen vid distriktsårsmötet (med de förutsättningar som framgår av
normalstadgar för distrikt § 3 moment 2).


Förbundsstyrelsen utser de nuvarande distriktens valberedningar till gemensam
valberedning inför årsmötet.



Förbundsstyrelsen beslutar att tillgångar, bankkonton och andra värdehandlingar i de
nuvarande distrikten överförs till det nya distriktet.

Våren 2017 (senast 30/4)


Årsmöte i de gamla distrikten med beslut om ansvarsfrihet och notering om att
distrikten upphörde vid årsskiftet.



Ordinarie årsmöte i det nya distriktet. Val av styrelse, revisorer, valberedning mm.

6. Utestående frågor i relation till partidistrikten

När flera partidistrikt ska ”samsas” om ett STS-distrikt uppstår frågan om hur eventuella
ekonomiska bidrag ska fördelas, liksom representationen i respektive partidistrikts styrelse. Det ser
i dag olika ut i olika distrikt och därför bör den fortsatta processen i respektive nybildat distrikt
innefatta dessa frågor. En rimlig lösning är att basera eventuella ekonomiska bidrag på andelen
medlemmar i partidistriktets del av STS-distriktet samt att i möjligaste mån tillse att STS eventuelle
representant i partidistriktets styrelse kommer från rätt del av distriktet.
Nomineringar till uppdrag inom partiorganisationen styrs av i vilken arbetarekommun man har sitt
medlemskap. I den frågan har således STS distriktsindelning inte någon formell betydelse.
7. Övriga distrikt

Det kan finnas skäl att se över distriktsindelningen också i andra delar av landet, för att samla
resurserna och stärka förutsättningarna för utvecklingsarbete. Förbundsstyrelsen har emellertid i
detta läge nöjt sig med att hantera de förfrågningar som uppkommit från distrikten själva. Det har
inte varit möjligt för förbundsstyrelsen att göra en större genomlysning av hela organisationen, men
en sådan kan mycket väl bli aktuell inför kommande förbundsårsmöten/kongresser.
8. Kartor över befintlig och ny distriktsindelning i Västra Götaland

Se nästa sida.
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Befintlig partidistriktsindelning

Ny partidistriktsindelning

***
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