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Motioner A: Ett samhälle för alla 

1. Äldrefattigdom 
Av Lennart Hallengren. Distriktsstyrelsen i Skåne har upptagit motionen som egen. 

Drygt 20 år efter att nuvarande pensionssystem infördes ser vi att antalet äldre som hamnar under 
EU:s gräns för relativ fattigdom ökar. Idag handlar det om ca 225 000 personer. Det betyder att 
var tionde pensionär har en disponibel inkomst under 11 100 kronor per månad. 

Dessutom har ytterligare en halv miljon äldre bara den låga garantipensionen och den stora 
majoriteten är kvinnor. Orsaken är bl.a. problemet med ofrivillig deltid och tidsbegränsade 
anställningar. Lösningen på detta är ändrad lagstiftning och ändrade villkor i avtalen mellan 
arbetsmarknadens parter för framtiden. 

Ett annat problem idag är att bostadstillägget för pensionärer bara tar hänsyn till bostadskostnad 
på maximalt 5 000 kronor per månad. Denna gräns behöver höjas.  

Om inget görs kommer denna ojämlikhet att består till kommande generationer. 

Dessa fakta är hämtade ur PRO:s rapport Ålderdom utan fattigdom. 

Motionens yrkande: 

1. Att pensionssystemet förändras så att garantipensionen höjs. 
2. Att bostadstillägget för pensionärer beräknas på bostadskostnad upp till 7 000 kronor per 

månad. 
3. Att pensionärer under 65 års ålder ges möjlighet till bostadstillägg. 

  

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1 
Föredragande: Eva Hedesand Lundquist. 

Allt fler blir allt äldre. Det ställer krav på ett hållbart arbetsliv och ett stabilt 
pensionssystem om ålderdomen skall kunna handla om att leva, och inte bara att 
överleva. Vi kan notera att det enda säkra sättet att säkra framtidens pensioner är att 
skapa fler jobb och bekämpa arbetslösheten. Vi socialdemokrater har ett mål, att i 
Sverige öka antalet personer som arbetar och öka antalet arbetade timmar i 
ekonomin. Målet är att vi skall nå lägst arbetslöshet i EU vilket också är viktigt för 
pensionerna. Därvid behövs också förbättringar av premiepensionssystemen.  

Det finns en blocköverskridande överenskommelse kring det svenska 
pensionssystemet som också Socialdemokraterna värnar. Men just nu pågår det också 
ett arbete i pensionsgruppen kring bland annat en jämnare utveckling av 
inkomstpensionerna, fler arbetade timmar, en jämställdare pension och en översyn 
av premiepensionssystemet. 
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Det är fyra gånger fler kvinnor än män som idag får garantipension till någon del. 
För att förbättra sin garantipension är det viktigt att känna till också vad som gäller 
bostadstillägg, pensionspoäng och vad som gäller om en partner flyttat till exempelvis 
ett äldreboende. 

Vad det gäller bostadstillägg så kan ansökan göras från det att du fyllt 65 år, förutsatt 
att du tar ut hela din ålderspension inkl. premiepension. Ansökan om bostadstillägg 
kan göras även om du äger din lägenhet eller har egen fastighet. Nästan 290 000 
pensionärer har idag bostadstillägg som är skattefritt. 

Pensionssystemen måste vara tillräckliga och hållbara på lång sikt. Detta har en 
avgörande betydelse för förebyggande och hanterbarhet av äldrefattigdom. För att 
de skall bli tillräckliga och hållbara på längre sikt så behövs reformer, som baseras på 
socialskyddets övergripande konstruktion. I Sverige definieras i nuläget äldre 
personer som personer över 65 år. 

Förbundsstyrelsen delar den uppfattning som kommer till uttryck i motionens att-
sats 1 och 2. Förbundsårsmötet har visserligen inte mandat att besluta om 
förändringar i pensionssystemet men kan verka för det genom att påverka partiets 
pensionsgrupp och riksdagsgruppen. Däremot menar förbundsstyrelsen att gränsen 
på 65 år för bostadstillägg bör kvarstå och yrkar därför avslag på att-sats 3. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att bifalla att-sats 1. 
2. Att bifalla att-sats 2. 
3. Att avslå att-sats 3. 
4. Att sända motionen med förbundsstyrelsens yttrande till 

Socialdemokraternas pensionsgrupp. 
5. Att sända motionen med förbundsstyrelsens yttrande till Socialdemokrater 

för tro och solidaritets grupp i riksdagen. 
 

2. Gratis kollektivtrafik för pensionärer 
Av STS Stockholm Sydväst. 

Gratis kollektivtrafik för pensionärer ger lägre kostnader för kommuner och landsting. 

Ett rörligt liv är viktigt för de äldres hälsa. Göteborg har därför infört gratis kollektivtrafik under 
lågtrafiktid för 65+ med ett strålande resultat. 100 procent av de äldre är nöjda. Deras antal resor 
har fördubblats samtidigt som bilåkandet och utnyttjande av färdtjänst har minskat. Det ökade 
resandet har klarats med befintlig fordonspark och resandet under högtrafik har minskat. 

En fördubbling av de äldres resande är så betydande att det sannolikt får en påtaglig positiv effekt 
på hälsan. 
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Kostnaden för de minskade biljettintäkterna får kommunen igen om den förbättrade hälsan leder 
till att åtta av tusen skjuter upp behovet av hemtjänst i ett år. Om dessutom två av tusen skjuter 
upp behovet av särskilt boende i ett år tjänar kommunen in lika mycket till som åtgärden kostat. 
Det är därför troligt att gratis kollektivtrafik för 65+ inte bara är samhällsekonomiskt effektiv 
utan också landstings- och kommunal-ekonomiskt. 

Frågan till våra kommun- och landstingspolitiker bör därför formuleras: ”Hur kan ni som har 
ansvar för att använda skattepengarna effektivt låta bli att införa gratis kollektivtrafik för 
pensionärer?” 

Motionens yrkande: 

Att Socialdemokrater för tro och solidaritet uthålligt och med fantasi driver frågan om gratis 
kollektivtrafik för pensionärer utanför rusningstid. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2 
Föredragande: Cecilia Dalman Eek. 

Motionären tar upp ett viktigt förslag som förbundsstyrelsen gärna biträder. Frågan 
om gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer har drivits och genomförts av 
Socialdemokrater i ett flertal kommuner. Reformen har visat sig vara ett populärt och 
effektivt sätt att öka resandet för pensionärer, samtidigt som det ger en fördelning 
av resande över dagen. Det får effekter för folkhälsan, det minskar ekonomiska 
klyftor och stärker äldres möjligheter att leva ett aktivt liv. 

En förutsättning för att reformen ska vara enkel och billig att införa är att den gäller 
för ålderspensionärer. I flera delar av landet finns det olika varianter med rabatter för 
pensionärer, förbundsstyrelsen ser det som ett första steg på väg mot fri 
kollektivtrafik för pensionärer. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

Att bifalla motionen. 

 

3. Sjukvård på lika villkor 
Av Leif Brandt. Distriktsstyrelsen i Kalmar har upptagit motionen som egen. 

Det har visat sig att sjukvården inte är likvärdig i hela landet. Det får inte vara så att landstingens 
plånbok skall styra om man får vård eller hjälpmedel eller inte. Pengarna det kostar tjänar de in i 
slutänden ändå. En hjärtsjuk kan ha oturen att bo i en region där vården är bristfällig eller en 
person med diabetes inte får den vård de har rätt till. 
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Rika landsting ger mer vad det gäller hjälpmedel för att självbehandla sina sjukdomar, och mindre 
rika landsting ger knappt några hjälpmedel alls. Exempelvis så får en person med diabetes i Västra 
Götaland och Jönköpings län hjälpmedel, såsom CGM och Freestle Libre (som båda mäter 
sockervärdena i vävnadsvätskan utan att sticka i fingret och mäta blodvärdet) och insulinpumpar 
utan att det blir några frågor om ekonomin. I andra landsting, exempelvis Dalarna och Uppsala, 
skriver de knappt ut dessa hjälpmedel, trots att dessa pengar sparas in i långa loppet genom att 
man snabbare kan behandla efter vad värdena visar, då produkterna visar över tid och inte bara 
vad det är just vid den aktuella stunden. Det är ju så att en person med diabetes typ 1 aldrig får 
behandlas på en vårdcentral utan det är bara sjukhusen som skall behandla dessa patienter. Detta 
enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram. 

Motionens yrkande: 

1. Att sjukvården i landet blir på lika villkor i hela landet. 
2. Att likvärdig vård blir standard i hela landet. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3 
Föredragande: Cecilia Dalman Eek. 

Hälso- och sjukvården i Sverige är uppbyggd efter behovsprincipen. Den ska ges åt 
den som har behov och den som har störst behov ska prioriteras. Det betyder att 
hälso- och sjukvården inte ska bli en marknad där sjukvårdsinsatser ges till patienter 
som kan efterfråga den. Det betyder också att sjukvården måste identifiera 
hälsoklyftorna och arbeta bort skillnader i bemötande och behandling som bygger 
på annat än medicinskt behov. 

Det är känt att fler patienter från starkare socioekonomisk bakgrund får moderna 
men också dyrare läkemedel än patienter från områden där människor har lägre 
inkomster. Ett exempel är förskrivningen av blodtryckssänkande läkemedel där 
Waran i högre utsträckning skrivs ut till patienter i områden med lägre socioekonomi 
och de nya men betydligt dyrare så kallade NOAK-läkemedlen skrivs ut till patienter 
som har det gott ställt. På samma sätt är det känt att män i högre utsträckning än 
kvinnor får nya moderna läkemedel som oftare är pricksäkra och har färre 
biverkningar. Det finns helt enkelt klass- och könsskillnader i vården. 

Det finns också skillnader inom hälso- och sjukvården som beror på var i landet 
patienten bor. Det är en följd av interna prioriteringar och inte sällan beror det på en 
kombination av resursbehov och skatteuttag för att finansiera den landstingsdrivna 
hälso- och sjukvården. Även om SKL gör stora insatser för att säkra upp 
gemensamma riktlinjer är det fortfarande en fråga om resurser i vilken utsträckning 
den allra senaste tekniken och de allra bästa men oftast extremt dyra läkemedlen kan 
användas och framförallt till vilka patientgrupper de ska prioriteras. 
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Den socialdemokratiska regeringen har tagit två viktiga steg på väg mot en bättre och 
mera jämlik hälso- och sjukvård. Det första är att skapa större regioner som kan bära 
sjukvårdens utmaningar. Det andra är den så kallade Välfärdsutredningen som ska 
identifiera styrsystem som ska ge välfärdspersonalen större möjligheter att använda 
sin professionalitet. Sammantaget finns det nu bättre förutsättningar än tidigare att 
klara utmaningarna för en jämlik hälso- och sjukvård. 

Hälsan påverkas också mycket av vilka villkor människor lever under. Vi vet att de 
som har längre utbildning klarar sin hälsa bättre, likaså de som har jobb bättre än 
arbetslösa. Vi vet att livsstilsförändringar påverkar hälsan. Det betyder att den 
socialdemokratiska politiken med fortsatta satsningar på utbildning och jobb för fler 
samt en uppsökande hälso- och sjukvård är nödvändig också för den jämlika hälsan. 

För att också framtidens generationer ska kunna åtnjuta den hälso- och sjukvård som 
dagens patienter gör, måste vi ta oss an frågan om hur de nya möjligheterna, 
metoderna och läkemedlen ska finansieras. Vi vet att det inte blir billigare om var 
och en ska betala själv. Det bästa alternativet är en gemensam finansiering med större 
andel av skatteresurserna eller högre skatter. Att överlämna hälso- och sjukvården till 
varje patient är att skapa en grym marknadsmodell som ransonerar sjukvården efter 
ekonomisk styrka. 

Motionärens förslag är både berättigat och är en självklar del av Socialdemokraternas 
politiska riktlinjer. Förbundsårsmötet har inte mandat att besluta om hur landets 
sjukvård ska utformas men kan verka för det genom att påverka beslutsfattare. 
Därför lägger förbundsstyrelsen några tilläggsförslag till sitt bifallsyrkande. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att bifalla motionen. 
2. sända motionen med förbundsstyrelsens yttrande till Socialdemokraterna i 

SKL. 
3. Att sända motionen med förbundsstyrelsens yttrande till Socialdemokrater 

för tro och solidaritets grupp i riksdagen. 
 

4. En narkotikapolitik värdig vår välfärdsstat 
Av STS Stockholm Sydväst. 

Hälsa, miljö och säkerhet, begrepp som är förutsättningen för upplevd trygghet i en välfärdsstat. 

”Sveriges Kristna Socialdemokrater/Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har varit med och 
utarbetat den rådande, politiskt allmänt omfattade, narkotikapolitiken i Sverige.” 
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Det narkotikafria samhället 
År 1988 blev det kriminellt att vara påverkad av narkotika i Sverige. I dag har vi en av de hårdaste 
narkotikalagstiftningarna i den demokratiska världen. Väldiga resurser har lagts ned på att uppnå 
det narkotikafria samhället. 

Trots det har Sverige den näst högsta narkotikarelaterade dödligheten i EU. 

Nollvisionen slår mot missbrukare 
Antalet människor med missbruksproblem är större, deras fysiska och psykiska hälsa är sämre, de 
löper större risk att dö, har inte självklar tillgång till medicinska åtgärder, döms oftare till långa 
fängelsestraff och hanteras allt oftare av ett kontroll- och rättssystem som trots världsunikt stora 
resurser resulterat i ett allt större avstånd mellan Sverige och det narkotikafria samhället. 

Sveriges narkotikaproblem har aldrig varit längre från sin lösning. Villkoren för att lösa det har 
radikalt förändrats när vi lever i globaliseringens tid. 

Narkotikan är inte problemet 
Narkotikafrågans grundelement är levnadsförhållandena: arbete, utbildning, bostad, ekonomi, 
värderingar. Ska vi ha kvar en särskild ”narkotikapolitik” så ska den utgå från de sämst ställda av 
alla dem som använder droger. 

Motionens yrkande: 

Att Socialdemokrater för tro och solidaritet verkar för att en uppföljning och utvärdering görs 
av den narkotikapolitik som gått under parollen ett narkotikafritt samhälle och inleder arbetet 
på narkotikafrågans grundelement: levnadsförhållanden för de sämst ställda av alla dem som 
använder droger. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4 
Föredragande: Eva-Lena Gustavsson. 

Motionen tar upp flera perspektiv kring vår narkotikapolitik. Dels handlar den om 
själva narkotikalagstiftningen som flera myndigheter ska förhålla sig till, dels om den 
enskilde missbrukarens livssituation. I riksdagens socialutskott pågår arbetet med 
betänkandet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-
2020 och såväl Socialtjänstlagen som Hälso- och sjukvårdslagen har nyss förstärkts. 

Personer med missbruk och beroende ska ges kvalitativt stöd, vård och behandling. 
Bemötandet ska präglas av respekt för individen och den enskilde ska erbjudas 
delaktighet i planering och beslut om den egna vården. Samverkan mellan olika 
huvudmän ska leda till att individens behov av insatser blir organiserade så att man 
inte hamnar mellan olika ansvarsområden. Tyvärr är mångas missbrukares erfarenhet 
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att man lätt ”ramlar mellan stolarna” och att det finns ”avlastningssyndrom” där de 
olika myndigheterna inte vill betala för vården eller andra insatser som behövs. 

Kommuner och landsting har en allmän lagstadgad skyldighet att både samverka och 
lämna god service. 2013 förstärktes lagstiftningen med ett tillägg i Socialtjänstlagen 
och Hälso- och sjukvårdslagen som innebar att landsting/regioner och kommuner 
ska ha gemensamma överenskommelser ifråga om personer som missbrukar alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel. 
Överenskommelserna ska bl.a. tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan 
huvudmännen. Samverkan ska även ske med andra myndigheter och med offentliga, 
privata och ideella aktörer. 

Utgångspunkter för samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer är de 
nationella riktlinjerna Vård och stöd vid missbruk och beroende, som kom i april 2015. 
Syftet med de nationella riktlinjerna är både att stimulera användandet av 
vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder och att vara ett underlag för öppna 
och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De 
riktar sig till beslutsfattare, verksamhetsledningar och yrkesverksamma och ska vara 
ett stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. Socialstyrelsen förväntar sig att rekommendationerna påverkar 
resursfördelningen inom vården och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer 
resurser fördelas till högt prioriterade tillstånd och åtgärder, än till dem som har fått 
låg prioritet. 

Kommunens arbete kring missbruksproblematik regleras i Socialtjänstlagen. 
Socialnämnden ska aktivt se till att personer med missbruk får den hjälp och vård 
som de behöver för att komma ifrån missbruket. Socialnämnden ska i sin verksamhet 
främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Hjälp ska finnas i form av 
rådgivning, utredning/bedömning samt biståndsbedömda insatser i form av 
psykosocialt stöd och psykosociala behandlingsinsatser. Den som behöver 
samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet 
är att de metoder som socialtjänsten och hälso- och sjukvården använder ska vara till 
nytta och aldrig till skada för brukaren. 

Sammanfattningsvis är vård och behandling för personer med missbruks- och 
beroendeproblem ett gemensamt ansvar och uppdrag för kommunernas socialtjänst, 
landsting och regioners hälso- och sjukvård. Huvudmännen har ett grundansvar 
utifrån det uppdrag man har enligt lagar och andra nationella styrdokument. Former 
och rutiner ska finnas för ett samlat ansvarstagande för personer som har behov av 
insatser från flera aktörer. Det är viktigt att i varje samverkansärende med 
patientens/klientens godkännande upprätta en skriftlig samordnad individuell plan 
som tydligt anger vilken vårdorganisation som är ansvarig för de olika insatserna. 
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Förbundsstyrelsen anser att de nationella riktlinjer som kom våren 2015 måste få 
implementeras innan de utvärderas. Just nu pågår arbetet med att utforma 
läns/regionöverenskommelser för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi som 
förbund/distrikt/grupper och enskilda kan följa det arbetet genom våra 
förtroendevalda politiker på olika nivåer. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

Att anse motionen besvarad. 

 

5. Alkoholfri servering 
Av Ulf Wallin. Distriktsstyrelsen i Bohuslän har upptagit motionen som egen. 

Svensk arbetarrörelse hade i begynnelsen en restriktiv inställning till alkoholen. Författaren 
Ronny Ambjörnsson skildrar det i boken Den skötsamme arbetaren idéer och ideal i ett norrländskt 
sågverkssamhälle 1880-1930. Författaren har gjort en studie av människor som tillsammans försökte 
göra något mer av sitt liv än att bara låta det ske. När samhället förändrades genom inflyttades 
överkonsumtion av alkohol tar den lokala IOGT-logen i samverkan med ABF och facket över. 
Logeaktivisten och fackföreningen skapar en förändring och formar ett samhälle mot en ny tid. 

Under större delen av 1900-talet värnade Socialdemokraterna en restriktiv alkoholpolitik. Den 
socialdemokratiska nykterhetsgruppen hade flera framträdande medlemmar och även regeringen 
hade ledamöter där t.ex. Per Edvin Sköld, som finansminister, försvarade den restriktiva 
alkoholpolitiken. 

Broderskapsrörelsen hade i begynnelsen samma uppfattning, vilket framgår av de välskrivna 
protokollen. Där tar man upp enskilda medlemmars beteenden och söker vägar för att få dem att 
ändra livsstil. Alltjämt är rörelsen en aktiv part i den dialogen. 

Trendbrytaren blev Gunnar Sträng, som medverkade till ett misslyckande av alkoholpolitiken 
genom införandet av mellanölet i dagligvaruhandeln under åren 1965-72. 

Resandet efter andra världskriget ledde till kontakter med Mellan- och Sydeuropas generösa syn 
på alkoholen. Men visade inte de skador den medförde. Det ledde också till att Sverige vid 
inträdet i EU fick en annan alkoholpolitik, där restriktiviteten naggades ganska ordentligt. 

Under senare delen av 1900-talet och under 2000-talet har frågan om alkoholfri representation 
ofta varit uppe i den politiska debatten. Den försvårades till en början av ett torftigt utbud, som 
ogillades av såväl nykterister som vinkonsumenter. 

Inträdet i EU har haft två alkoholpolitiska effekter. När flera alkoholmonopol avskaffades blev 
resultatet en ökad total alkoholkonsumtion. Samtidigt tog det svenska systembolaget initiativ till 
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att utbudet av alkoholfria viner och öl kraftigt ökade. I dag är det mer vanligt än eljest att 
restauranterna har ett bättre och fullgott utbud av alkoholfria drycker. 

Tyvärr har delar av fackföreningsrörelsen och partiet fallit till föga för en av alkoholindustrin 
framproducerad inställning till hanteringen av alkohol. 

Några medieuppbåd har under senare år i flera omgångar hängt ut rörelsen som främjare av en 
mera släpphänt livsstil. Även om det som regel har berört några enskilda personer, har 
skriverierna skadat arbetarrörelsens mål att förbättra välfärdssamhället. Det stör arbetet för 
partiets mål om bättre levnadsförhållande för medborgarna. 

Dagens alkoholpolitiska siffror pekar på två trender. Den unga generationen blir allt nyktrare 
enligt CAN:s skolvaneundersökningar. Den äldre generationen och kvinnorna redovisar allt 
större problem till följd av ökad alkoholkonsumtion enligt tillgänglig statistik. 

I en nyligen publicerad skrift av Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO-rörelsen visar flera 
ledande forskare på problemen med vuxnas alkoholkonsumtion i skriften ”Alkoholen och 
Samhället – Alkoholens andrahands-skador”. Ett område är de så kallade utsatta barnen som 
lever i dagliga alkohol- och drogmiljöer. Det är 385 000 svenska barn som varje dag går hem från 
skolan och inte vet vad som väntar bakom dörren. 

Syftet med motionen är inte att göra vårt förbund till en del av nykterhetsrörelsen. Syftet är att 
värna socialdemokratisk social- och alkoholpolitik samt arbetet för en bättre folkhälsa. Det är i 
linje med vad nuvarande regering förespråkar. 

Motionens yrkande: 

1. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet beslutar om alkoholfri representation vid 
förbundets olika aktiviteter. 

2. Att distrikt och lokala grupper rekommenderas att arbeta efter samma riktlinjer 
3. Att förbundet, som samverkar med IOGT-NTO-rörelsen under Almedalsveckan, bl.a. 

med Almedalsdrinken, utökar samarbetet genom ett antal regionala seminarier. 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5 
Föredragande: Eva-Lena Gustavsson. 

Motionen beskriver väl den restriktiva inställning till alkohol som finns i partiet och 
vår rörelse. Alkoholfrågorna har varit en av våra prioriterade frågor i förbundet under 
lång tid precis som motionären lyfter fram. 

Vi delar synen på vad som behöver göras med partiets förslag på åtgärder. 
Partistyrelsen arbetar för: att slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det 
motverkar okontrollerad försäljning av alkohol. Vi säger nej till så kallad 
gårdsförsäljning. Åldersgränsen för att kunna köpa alkohol på Systembolaget ska 
även fortsättningsvis vara 20 år och en skärpt tillsyn över näthandel med alkohol 
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behövs eftersom dagens regler ofta inte följs. Självklart vill vi se skärpta insatser mot 
smuggling av alkohol. 

I riksdagens socialutskott pågår dessutom ett stort arbete med att fram En samlad 
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020, betänkande 
2015/16: SoU8. 

EU-parlamentarikern Anna Hedh som står vårt förbund nära är också mycket 
engagerad i de här frågorna. Hon har gett ut ett material för spridning om sina mål 
för alkoholpolitiken och vad hon jobbar för i parlamentet. 

Vårt förbund har alltid sett det som självklart att ingen alkohol serveras vid våra 
arrangemang, på alla nivåer från grupper, distrikt till förbundsnivå. Den praxis som 
tillämpats utgår från denna hänvisning till följande formulering i stadgarnas 
syftesparagraf: ”Socialdemokrater för tro och solidaritet vill […] främja folkhälsa samt minska 
bruket av alkohol och andra droger”.  Denna utgångspunkt bekräftar den alkoholfrihet vi 
tillämpat under alla år och alltjämt vill tillämpa. 

När det gäller samverkan med IOGT-NTO under Almedalsveckan med bl.a. 
lanseringen av Almedalsdrinken har det varit mycket positiva aktiviteter under flera 
år. Sedan i fjol har dock IOGT-NTO valt att avstå från detta samarbete. 

Vi som förbund vill gärna se samarbeten med olika organisationer i dessa 
politikområden liksom inom andra områden. Motionären föreslår att förbundet 
utökar samarbetet genom ett antal regionala seminarier. Förbundsstyrelsen anser att 
det arbetet passar mycket väl att genomföras av lokala grupper och distrikt som med 
sin lokalkännedom har mycket bättre förutsättningar att finna samarbetsparters i 
dessa frågor. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att anse att-sats 1 besvarad. 
2. Att anse att-sats 2 besvarad. 
3. Att avslå att-sats 3. 

 

6. Stärk samernas rättigheter i Sverige 
Av Hjärta – Troende socialdemokrater i Stockholm 

År 2010 återlämnade Historiska museet och Karolinska institutet 22 kranier till företrädare för 
urfolket på Hawaii, mänskliga kvarlevor som fördes till Sverige på 1880-talet. Men fortfarande 
ligger hundratals samiska kranier kvar på svenska museer. Det här är ett typiskt exempel på den 
svenska statens dubbla agenda: en som gäller urfolk i andra länder, och en som gäller urfolket 
i Sverige, samerna. 
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Samers situation idag är ett direkt resultat av historien, av koloniseringen och av den mycket 
grova och statligt sanktionerade diskriminering som har följt i koloniseringens spår. Fördomar 
och rasism har varit återkommande inslag i samers historia i Sverige. Sverige måste åtgärda de 
historiska följderna och i samverkan med samer återföra och garantera deras rättigheter. 

Ett exempel är att Sverige har skrivit under nästan alla relevanta konventioner om mänskliga 
rättigheter som FN antagit, men inte ILO Konventionen nr 169 om urfolks rättigheter, det enda 
juridiskt bindande dokument som FN antagit som bara handlar om urfolks rättigheter. Samerna 
är Sveriges enda ursprungsfolk i konventionens mening. 

Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken 
grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke 
frivillig assimilering. I likhet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om civila 
och politiska rättigheter syftar konvention 169 till att hindra diskriminering. Konventionen 
erkänner ursprungsfolkens behov av att bevara och utveckla identitet, språk och religion. 
Konventionen berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter, egendomsrätt 
samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser. De samiska språken, den samiska 
kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut i Sverige, och rasismen mot samer ligger 
på många håll oerhört ytligt. 

En direkt effekt av att staten inte tagit sitt ansvar är de motsättningar och den diskriminering 
som finns i lokalsamhällena. Samer trängs undan, rättigheter urholkas, näringarna hotas och 
samer upplever diskriminering i sin vardag, i sina kontakter med skola, omsorg och lokala 
myndigheter. För att komma till rätta med situationen måste staten stå för konsekvenserna och 
kostnader istället för att överlåta åt domstolar och lokalsamhälle att lösa de mycket komplexa 
problem som staten bidragit till att skapa. 

ILO Konventionen nr 169:s mest centrala del är de bestämmelser som slår fast att urfolk har 
rätt att äga och bruka sina traditionella land- och vattenområden, samt naturresurser på, och 
ibland under, dessa. Detta skulle ge samerna större rättigheter i förhållande till exempelvis gruv- 
och skogsindustrin, vilket kan förklara varför den ännu inte ratificerats av Sverige. Danmark 
(där konventionen i första hand gäller inuiterna) och Norge har, till skillnad från Sverige, skrivit 
under. 

Vi är övertygade om att Sverige anser att samerna som grupp faktiskt har de rättigheter som 
ILO konventionen 169 anger, men att vissa praktiska och politiska hinder anses stå i vägen. Det 
är tid att undanröja dessa hinder och ratificera konventionen samt driva frågan framåt på andra 
sätt. 
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Motionens yrkande: 

1. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ger uttalat ansvar till någon i förbundsstyrelsen 
att hålla kontakt med det samiska civilsamhället. 

2. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska ta initiativ för att driva frågan framåt i 
samarbete med en eller flera samiska organisationer i syfte att öka medvetenheten om 
samers rättigheter idag och historiskt. 

3. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska ta som sin ståndpunkt att Sverige ska 
ratificera ILO konventionen 169. 

4. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska verka för att Socialdemokratiska 
arbetarepartiet ska ta som sin ståndpunkt att Sverige ska ratificera ILO konventionen 169. 

5. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska verka för att Sverige påbörjar arbetet med 
att tillförsäkra och tillämpa konventionens skrivningar för samtliga samer. 

6. Att översända relevanta att-satser i motionen till troende socialdemokrater i riksdagen. 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6 
Föredragande: Mariam Osman Sherifay. 

Motionärerna tar upp en fråga som rör samerna som är vår ursprungsbefolkning. De 
tar upp bl.a. ratificering av ILO:s konvention 169. 

Förbundsstyrelsen anser i likhet med motionärerna att frågan är viktig. Sverige har 
varit med om att utarbeta konvention ILO 169 (ILO = International Labour 
Organization). Ett grundläggande krav i konvention 169 är att ursprungsfolken ska 
åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. De stater som skrivit under 
konventionen åtar sig att främja de berörda folkens sociala och ekonomiska 
rättigheter och att skydda deras andliga och kulturella värden. I konventionen 
betonas särskilt markens betydelse för ursprungsfolken och rätten till sådan mark de 
sedan länge brukat. 

Det är en viktig fråga för alla samer och handlar om ett erkännande av redan 
existerande rättigheter till land och vatten. Om motionen bifalles är det 
förbundsstyrelsens ambition att hålla kontakt med det samiska civilsamhället och 
andra minoritetsgrupper, samt ta initiativ till att driva frågan framåt i samarbete med 
samiska organisationer i syfte att öka medvetenheten om samers rättigheter idag och 
historiskt. 

Förbundsstyrelsen föreslår således bifall till motionen, men vill omformulera att-sats 
sex något. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att bifalla att-sats 1-5. 
2. Att sända motionen med förbundsstyrelsens yttrande till Socialdemokrater 

för tro och solidaritets grupp i riksdagen. 
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3. Att därmed anse att-sats 6 besvarad. 
 

7. Europas historia och romerna 
Av Gunilla Zomborcsevics. 

Europa har sedan många hundra år en skuld till romerna, som behandlats illa. Den allra största 
delen av den härrör från 1930- och 40-talen, då även de hamnade i Hitlers förintelseläger. Detta 
verkar många ha glömt bort. Ändå var det minst 200 000 romer, som dog där. En del säger en 
halv eller en och en halv miljon. 

De flesta grupper som drabbades av dessa lidanden och detta massmord har fått upprättelse, men 
vad har romerna fått? I sina hemländer räknas de inte med när det gäller levnadsvillkor, skola, 
arbete, bostäder. I andra europeiska länder förvisas de, deras läger rivs eller skadas av eld, de 
själva utsätts för hat, förföljelse och fysiska angrepp. 

Nu uppmanas de som överlevt förintelseläger att berätta sin historia innan det är försent. Har 
detta nått romerna? Ännu färre av dem finns nog kvar, eftersom de är mer utsatta än övriga. 
Majgull Axelsson har i Jag heter inte Miriam skrivit om en romsk kvinna med denna historia. 

Det har stått i pressen om en romsk kvinna som lever i Stockholm under svåra umbäranden trots 
sin höga ålder. Hon har hållits i ett sådant läger. Det vore en god gärning att ta vara på denna 
kvinna och hennes berättelse. 

Det är möjligt att de romer som har något att berätta från lägervistelser inte behärskar det 
svenska språket och att de har svårt att skriva på sitt eget språk. Men med hjälp av de romer som 
har bott i Sverige många år skulle STS-are runt om i landet kunna hjälpa till med att bevara deras 
livshistorier. 

Nyligen har man manifesterat minnet av Förintelsen, men jag hörde inget om romerna. Har de 
kanske en egen åminnelsedag? Det är viktigt att visa, att de också har lidit. Kanske skulle större 
förståelse för dem kunna visas då? Det är också viktigt för romerna, att de blir sedda och att man 
lyssnar på dem. 

Jag ber därför STS-are från hela landet, som samlats till förbundsdagar att ta till sig det 
ovanstående och sedan antaga följande. 

Motionens yrkande: 

1. Att uppmärksamma romernas situation i historisk och innevarande tid. 
2. Att verka för att EU tar upp romernas historia och nuvarande situation och uppmanar varje 

medlemsland att värna om romerna. 
3. Att söka att i samarbete med ABF starta studiecirklar med romska män och kvinnor för att 

skildra romernas liv och historia. 
4. Att se till att romernas lidande tas med då förintelsen manifesteras. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7 
Föredragande: Adrian Kaba. 

Motionären tar upp en viktig fråga som berör Europas mörka historia. En historia 
som även varit en del av den svenska historien under 1900-talet. Under våren 2014 
presenterade den dåvarande regeringen en vitbok om övergrepp och kränkningar av 
romer under 1900-talet. Det är en skrämmande läsning som tar oss från det tidiga 
1900-talets kartläggning av ”Zigenare och ”tattare”, som berör lösdriverifrågan, och 
vidare till tvångssteriliseringarna genom 1940-talets steriliseringslagar och 
omhändertagande av romska barn. Förtrycket och förföljelsen når kulmen genom de 
antropologiska och rent rasbiologiska undersökningar som ledde till förintelsen av 
romer under andra världskriget. Detta är en viktig del av vår mörka och skrämmande 
historia som glömts bort och negligerats i våra historiebeskrivningar av förintelsen. 

I samband med halvårsskiftet 2016 kommer Slovakien att ta över ordförandeskapet 
i EU och på olika sätt lyfta fram romernas situation som en av de viktigaste frågorna. 
Det blir då också möjligt för STS att verka för att Sverige och regeringen i samband 
med det slovakiska ordförandeskapet tar upp romernas situation i EU. 

2015 röstades en resolution igenom Europaparlamentet om att den 2 augusti blir en 
officiell minnesdag för förintelsen av romer. Det är nu upp till EU:s medlemsländer 
att själva avgöra om de vill införa minnesdagen i sin kalender. Naturligtvis bör även 
detta uppmärksammas på olika sätt i Sverige. Socialdemokrater för tro och solidaritet 
kommer att verka för att uppmärksamma romernas lidande och utsatthet då 
förintelsen manifesteras på olika plan, även den 2 augusti varje år. 

Studiecirklar och andra bildningsformer i ämnet bör initieras lokalt, så att romernas 
liv och historia skildras ute i landet. Förbundsstyrelsen yrkar därför avslag i den delen 
men ser gärna att STS-grupperna lokalt initierar samarbete med ABF för att starta 
dessa studiecirklar. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att bifalla att-sats 1. 
2. Att bifalla att-sats 2. 
3. Att avslå att-sats 3. 
4. Att bifalla att-sats 4. 

 

8. Åtgärder mot segregationen 
Av Eva Risberg. Gruppårsmötet för Tro och solidaritet i Bromma-Kungsholmen har upptagit motionen som egen. 

Stockholm är idag den av Europas storstäder där segregationen ökar snabbast. Men även 
Göteborg och Malmö har drabbats av samma problem. Utförsäljningar och det ökade antalet 
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bostadsrätter har skapat en innerstad som i många avseenden, när det gäller inkomst och 
utbildningsnivå, hälsa och skolor, skiljer sig markant från många av stadens ytterområden. 

Vi Socialdemokrater för tro och solidaritet är medvetna om att mångfald i skolor, kultur, boende 
och aktiviteter behövs för att motverka utanförskap. Social hållbarhet och jämlikhet är dessutom 
en viktig demokratifråga. Att i ett jämlikhetsperspektiv aktivt arbeta för att motverka och bygga 
bort segregationen är en av våra viktigaste uppgifter idag, eftersom en socialt hållbar stad är 
förutsättningen för en hållbar samhällsutveckling. Kostnader för att åtgärda ojämlikheterna är 
investeringar i framtiden. Åtgärder behövs i städernas ytterområden med en medveten satsning 
på investeringar i tillgång till kultur och fritidssysselsättningar. En planering för en mångfald när 
det gäller bostadsområden där människan sätts i fokus måste prioriteras. Förskolor och skolor 
måste ges ökade ekonomiska möjligheter att hålla hög kvalitet. Den närmaste skolan ska vara den 
bästa. Detta samt tillgång till grönområden och mötesplatser skapar en attraktiv boende- och 
livsmiljö. 

För att uppnå det behövs en mer offensiv planering med tydligt mål att planera bort 
segregationen, där kommunernas ökade kompetens vid offentlig upphandling är mycket viktig. 

Motionens yrkande: 

1. Att förbundsårsmötet begär en redovisning av vad partistyrelsen gjort för att ta upp 
åtgärder mot segregation:  
– åtgärder som genomförts och planeras för social hållbarhet ur ett tydligt 
jämlikhetsperspektiv i boende- och livsmiljö̈ med speciellt fokus på ytterområdena i 
Sveriges större städer,  
– byggplaner och -investeringar med inriktning att motverka segregationen,  
– åtgärder med investeringar i kultur, skolor och förskolor för att minska segregationen 
särskilt i ytterområdena,  
– åtgärder för ökad kompetens i upphandlingar. 

2. Att motionen sänds vidare till riksdagens s-grupp och till partistyrelsen. 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 8 
Föredragande: Joe Frans. 

Motionärerna menar att det behövs en mer offensiv planering med tydligt mål att 
planera bort segregationen och begär en redovisning av vad partistyrelsen gjort för 
att ta upp åtgärder mot segregation. 

Socialdemokraternas utgångspunkt för sitt arbete mot segregation utgår från tanken 
om ett samhälle för alla – mer välfärd mot rasism och segregation. Socialdemokrater 
för tro och solidaritet stöder partiets inriktning för ett Sverige för alla, där olika 
grupper inte ställs mot varandra, där ens tro inte ställs mot en annan, där olika 



 
 

17 
 

traditioner inte värderas olika högt, där dina möjligheter till ökad livskvalitet inte 
baseras på färgen på din hud, eller på vilka dina föräldrar är eller tjänar. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tidigare tagit ställning för ett helare 
samhälle, där alla ges samma rätt och möjligheter. Förbundet verkar för: 

– Möjligheten för fler till ett bättre liv: Fler jobb, även inom offentlig sektor, 
och rättvisare arbetsvillkor – inte minst inom missgynnade traditionella 
kvinnoyrken. 

– Skolor där klass handlar om skolklasser och inget annat: vinstjakt inom 
skolan måste stoppas och satsningar göras på en likvärdig skola av hög 
kvalitet för alla, oberoende av barns och föräldrars ursprung, bostadsort, 
ekonomi eller utbildningsnivå. 

– Bostäder som rättighet, inte konsumtionsvara: Fler bostäder och hyresrätter 
av bra kvalitet, stopp på utförsäljning av allmännyttan och omfördelning av 
subventioner för villa- och bostadsrättsägare till bostäder för alla. 

– Tryggare livsmiljö för alla: Krafttag mot diskriminering, hatbrott och politiskt 
våld; våld och hot med religiösa och etniska motiv måste bedömas utifrån sin 
(ofta högerextrema) kontext. 

– Tryggad religionsfrihet; de alltfler hoten mot gudstjänstlokaler måste tas på 
större allvar och stoppas. Fler traditioner ska beredas plats i det offentliga 
rummet, t.ex. via en ökad flexibilitet för ledighet vid judiska och muslimska 
helger. 

– Demokratisk maktfördelning: Ökade insatser i alla led för en jämnare 
representation, så att samhällets maktpositioner kan spegla befolkningen i sin 
helhet. 

 
Förbundsstyrelsen ser gärna att STS-distrikten i våra storstadsregioner ordnar 
seminarier kring dessa frågor, t.ex. med temat Framtidsstaden – ett koncept mot segregation 
och för integration. Sådana seminarier kan med fördel även arrangeras i andra distrikt. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

Att anse motionen besvarad. 

 

9. Lyckad integration 
Av Gisela Brumme. Distriktsårsmötet i Jönköping har upptagit motionen som egen. 

Vi pratar ofta om hur viktigt det är med en effektiv och snabb integration för flyktingar som 
kommer till Sverige. Det är viktigt att se till att både asylsökande och nyanlända snabbt kommer 
in på arbetsmarknaden, bland annat med hjälp av praktikplatser. Sedan en tid tillbaka kan även 
asylsökande få en sådan praktikplats om man skriver avtal med migrationsverket. 
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För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med 
arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för 
nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar 
arbetsmarknadens parter tillsammans med berörda myndigheter ett snabbspår för lärare. 

För att kunna följa regeringens direktiv har kommunerna fått extra integrationspengar från staten 
i år och dessa pengar ska naturligtvis användas till att integrationsarbetet i kommunerna fungera 
snabbt och smidigt. 

Allt detta är mycket positivt! 

Problemet är att många inte känner till statens direktiv. Kunskapen om de nya möjligheterna som 
finns för att snabbare få in flyktingarna i samhället är inte tillräckliga. Dessutom tolkas regelverket 
ibland på ett negativt sätt där man bara ser problem men inga möjligheter. Det behövs mer 
information om dessa möjligheter. Byråkrati och regelverk behövs men får inte bli 
kontraproduktiva. 

Jag hoppas att vi Socialdemokrater för tro och solidaritet ser integrationens möjligheter. 

Motionens yrkande: 

1. Att årsmötet ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket inom 
kommunala verksamheter tolkas på ett positivt sätt så att asylsökande och nyanlända med 
utbildning och yrkeserfarenhet kan anställas eller få praktik. 

2. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet verkar för att statliga myndigheter informerar 
mer om de möjligheter som nu finns. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 9 
Föredragande: Joe Frans. 

Motionären tar upp en fråga som är avgörande för integrationsprocessen framöver.  
Insatser som påskyndar integrationen är nyckeln till lyckad integrationspolitik. 
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om att informationsarbetet kring de nya 
initiativ som vidtagits av regeringen bör kunna förbättras. Regeringen vill korta tiden 
från nyanländas ankomst till arbete. Nyanlända ska snabbt komma ut på en 
arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse och 
branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. 

Vi är glada att regeringen ser ett behov av att tillsammans med arbetsmarknadens 
parter och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt tillvarata 
värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschers och 
företags behov. 
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Regeringen har i sitt förslag till budget för 2016 avsatt 260 miljoner kronor till 
snabbspår för nyanlända. Det kommer vara möjligt att söka främjandemedel för 
utvecklingsinsatser inom ramen för snabbspåret. 

Den svenska modellen som är ju är grundläggande för allt integrationsarbete innebär 
att alla män och kvinnor som kan jobba, ska jobba. Det kräver att individen tar ansvar 
och tar tillvara på de utbildningsmöjligheter som ges och söker de jobb som erbjuds, 
men det kräver även ett samarbete mellan myndigheterna och ett aktivt 
informationsarbete. Att regelverket tolks på ett negativt sätt är olyckligt. Regelverk 
ska och måste tolkas på samma sätt i hela landet.  Lokalmyndigheter och enskilda 
tjänstemän ska inte och kan inte tolka regelverk på eget sätt. 

STS som organisation har ingen direkt möjlighet att ge order till statliga myndigheter, 
däremot kan vi bidra till informationsverksamheten och genom våra aktiva 
medlemmar och företrädare i de demokratisk valda församlingarna bidra till att 
sprida kunskap och information. Vi anser att matchning och validering av 
kompetenser är viktiga instrument. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att bifalla att-sats 1. 
2. Att uppdra åt förbundsstyrelsen att följa frågan om integration i stort och från 

tid till annan informera och inspirera distrikten till ett aktivt lokalt arbete och 
engagemang. 

3. Att anse att-sats 2 besvarad. 
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Motioner B: Internationell solidaritet 

10. Påskynda processen för ett erkännande av staten Västsahara 
Av Hjärta – Troende socialdemokrater i Stockholm. 

Sedan 1975 har Västsahara varit ockuperat av grannlandet Marocko. Under åren som gått under 
denna ockupation har tusentals västsaharier tvångsförflyttats och en stor del av befolkningen 
lever idag i flyktingläger i öknen i Algeriet. Marockos ockupation är ett tydligt brott mot 
internationell rätt och folkrätten. Amnesty har rapporterat om att västsahariernas yttrande- och 
föreningsrätt är starkt begränsad och att västsaharier har fängslats och torterats efter fredliga 
demonstrationer mot den marockanska ockupationen. 

Redan 2012 beslutade riksdagen att Sverige snarast borde erkänna den sahariska arabiska 
demokratiska republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat. Dessvärre följdes inte detta 
beslut upp av den dåvarande borgerliga regeringen. Det socialdemokratiska partiet har även det 
redan tagit tydlig ställning för ett erkännande. På Socialdemokraternas partikongress 2013 
fattades det beslut om att erkänna både Palestina och Västsahara. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu följt detta beslut gällande Palestina, och det är 
därför högst rimligt att även erkänna Västsahara. Under inledningen av 2016 meddelade dock 
dessvärre utrikesminister Margot Wallström att ett erkännande från svensk sida inte är aktuellt i 
dagsläget. Detta beslut är mycket olyckligt då det internationellt sett kan uppfattas som en 
acceptans av den marockanska ockupationen. Oavsett vilka realpolitiska överväganden som 
ansetts ha stå i vägen för ett erkännande kan rimligen inte dessa väga tyngre än behovet av ett 
ställningstagande mot en pågående ockupation. Det åligger nu Socialdemokraterna att fortsätta 
bedriva påverkansarbete inom denna fråga för att påskynda processen mot ett erkännande av ett 
fritt och självständigt Västsahara. 

Motionens yrkande: 

1. Socialdemokrater för tro och solidaritet verkar för att det socialdemokratiska partiet ska 
påskynda processen för ett svenskt erkännande av staten Västsahara. 

2. Socialdemokrater för tro och solidaritet verkar för att det socialdemokratiska partiet 
tydliggör hur förutsättningarna kan stärkas för ett erkännande av staten Västsahara.  

3. Socialdemokrater för tro och solidaritet uppmuntrar regeringen att ta fram en strategi för 
att öka graden av frihet och rättvisa för Västsaharas folk, i väntan på erkännandet och för 
att stärka de möjligheter som kan göra att ett erkännande blir verklighet. 

4. Socialdemokrater för tro och solidaritet verkar för att det socialdemokratiska partiet 
återigen uttrycker sin intention om att ett framtida erkännande av staten Västsahara ska 
komma till stånd. 
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11. Erkännande av Västsahara 
Av Leif Brandt och Farshid Ardabili-Farshi. Distriktsstyrelsen i Kalmar har upptagit motionen som egen. 

Marockos ockupation av Västsahara har länge varit på tapeten. De har ockuperat landet ända 
sedan Spanien lämnade landet 1975. År 1975 gjorde Marocko och Mauretanien anspråk på 
området. FN hänsköt då frågan till Internationella domstolen i Haag, som meddelade att 
västsaharierna har rätt till självbestämmande och självständighet. Marockos och Mauretaniens 
anspråk på området avvisades alltså. 1975 befann sig Spanien i ett politiskt känsligt läge med en 
döende Francisco Franco. Genom ett hemligt avtal, det så kallade Madridavtalet, överlämnade 
Spanien kolonin till Marocko och Mauretanien. 

De spanska trupperna lämnade Spanska Sahara samtidigt som Marocko och Mauretanien 
invaderade landet. Spanien hade inte fullföljt sitt uppdrag att avkolonisera Spanska Sahara. 
Marocko annekterade de norra två tredjedelarna av Västsahara, Mauretanien den södra 
tredjedelen. Polisario hade nu två uppgifter; att ta hand om den flyende västsahariska 
befolkningen och att samtidigt bekämpa den marockanska och mauretanska invasionen. Efter 
bland annat napalmbombningar av marockanskt flyg upplät Algeriet ett område för flyktingläger i 
Tindoufprovinsen nära gränsen till Västsahara, där de fortfarande bor kvar. 

Den 27 februari 1976, när de sista spanska trupperna hade lämnat området, utropade 
västsaharierna staten Västsahara, formellt Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR). 
Statens president är sedan 1976 Mohammed Abdelaziz. 1979 slöt Mauretanien fred med Polisario 
och erkände senare den västsahariska staten. Större delen av Västsahara kontrollerades dock av 
Marocko. Under 1980-talet pågick ett ställningskrig mellan den marockanska armén och Polisario. 
Marocko byggde 1981–1987 en över 200 mil lång minerad och radarövervakad sandmur bevakad 
av den marockanska armén, med syfte att utestänga Polisario från attacker. 

Vår partikongress har fattat beslut att erkänna Västsahara som stat. Det har nu visat sig att 
regeringen inte kommer erkänna staten Västsahara. Det kan tolkas så att man är rädd för att 
erkänna, för att inte bråka med ockupationsmakten Marocko. 

Motionens yrkande: 

1. Att förbundsårsmötet beslutar att till stöd för Västsaharas folk uppmanas att bojkotta 
marockanska varor, tills Marocko lämnat landet. 

2. Att förbundet verkar för att de beslut som partikongressen fattat att erkänna Västsahara 
blir verklighet. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 10 och 11 
Föredragande: Ulf Bjereld. 

I över 40 har Marocko ockuperat Västsahara. Ockupationen är ett brott mot 
internationell rätt, och den pågår med passivt stöd av USA, Frankrike och EU. 
Utländska och marockanska företag utvinner naturresurser från det ockuperade 
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området, fredliga demonstrationer för rätten till självbestämmande slås ned med 
kraftigt övervåld av marockansk militär, människorättsorganisationer som Amnesty 
International och FN:s specialrapportör för tortyr och annan grym eller omänsklig 
behandling har vid flera tillfällen slagit larm om det oacceptabla läget. 

Marockos ockupation och annektering av det västsahariska territoriet utgör ett 
allvarligt brott mot internationell rätt. Folket i Västsahara har rätt till självständighet 
och kan inrätta en helt suverän stat om de så önskar. FN har erkänt befrielsefronten 
Polisario som den legitima representanten för det västsahariska folket. 

Det västsahariska folkets kamp för nationell självständighet och upprättande av en 
egen stat har sedan länge ett starkt stöd i Sverige. Den 5 december 2012 beslöt 
riksdagen, i ett tillkännagivande, att Sverige snarast bör erkänna Västsahara som 
självständig stat. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt såväl 2009 som 
2013 att Sverige bör erkänna Västsahara. 

Den rödgröna regering som tillträdde 2014 erkände tidigt Palestina som självständig 
stat. Erkännandet var ett viktigt politiskt steg och många trodde att det skulle följas 
av ett erkännande även av Västsahara. Därför kom det som besvikelse när 
utrikesminister Margot Wallström våren 2016 meddelade att ett svenskt erkännande 
av Västsahara inte var aktuellt i dagsläget. 

Vi har respekt för att regeringen vill invänta det tillfälle som är mest lämpligt för att 
få med sig även andra stater i ett erkännande av Västsahara. Men genom att inte 
erkänna nu – trots riksdagsbeslut och dubbla kongressbeslut – sänder Sverige ut en 
signal som kan tolkas som en acceptans av den marockanska ockupationen. 
Socialdemokrater för tro och solidaritet vidhåller att Sverige bör erkänna Västsahara 
nu. I väntan på ett sådant beslut är det viktigt att regeringen tydliggör hur 
förutsättningarna kan stärkas för ett erkännande av Västsahara, utvecklar det 
ekonomiska och politiska samarbetet med Polisario och tydliggör att Marockos 
ockupation av Västsahara är oacceptabel. Just nu föreligger inga förutsättningar för 
att en bojkott av marockanska varor skulle bli framgångsrik eller bidra till att föra 
erkännandeprocessen framåt. Däremot kan ekonomiska sanktioner mot Marocko ur 
ett något längre tidsperspektiv inte uteslutas, om situationen inte förändras.  

Västsaharas folk har rätt till självbestämmande och en egen statsbildning. Sverige 
borde erkänna Västsahara nu. Socialdemokrater för tro och solidaritet kommer att 
verka för att ett erkännande blir verklighet så snart som möjligt. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att bifalla motion 10. 
2. Att avslå motion 11, att-sats 1. 
3. Att bifalla motion 11, att-sats 2. 
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12. Organisera om EU till en federation 
Av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Landskrona. 

Under de senaste åren har EU haft svårigheter att lösa olika problem i unionen. Det tydligaste 
exemplet är det kaos som flyktingsituationen skapat. Medlemsländerna har visat att de nationella 
intressena är viktigare än ett solidariskt förhållningssätt. Murar och taggtråd visar sig igen! 
Detsamma gäller den attityd som har visat sig till länder som drabbats av den ekonomiska krisen. 

Grekland är det tydligaste exemplet. Där visade det sig också att nationella intressen är viktigare 
än ett solidariskt förhållningssätt. De fattiga ska betala för vad de rika ställt till med! 

Klimat och miljöfrågorna lider av samma förhållningsätt. De nationella intressena är viktigare än 
solidariteten med skapelsen. Ungern och Polen sticker ut med deras syn på en oberoende kultur, 
media och vad yttrandefrihet är om man är medlem i EU. Man tillsätter och avsätter journalister 
och ledande kulturchefer, man har inte några problem med rasism och invandrarfientlighet! EU 
gör ingenting mer än att fördöma med ord, trots att det strider mot EU-stadgan. 

Det senaste är att England ska få möjlighet att sätta sina nationella intressen före grundbulten i 
EU-stadgan att alla människor har samma värde! Detta genom att göra undantag om lika 
behandling av alla EU:s medborgare. Engelska medborgare har ett högre värde än vi svenskar, vi 
ska inte få del av det engelska socialförsäkringssystemet. Detta bevisar att EU gett upp idén om 
ett solidariskt Europa. – alla européer har inte samma värde. 

Under lång tid har många diskuterat det demokratiska underskottet i EU. Detta innebär att det 
inte finns någon att ställa till svars i EU-organisationen. Parlamentet fungerar mer som 
rådgivande med vissa undantag. Medborgarna i EU kan alltså inte rösta för en politik i val, de har 
ingen att ställa till svars, mer än sina egna regeringar. EU är en underlig organisation som är ett 
mellanting mellan federation och mellan statligt samarbete. Om man ska vara lustig är det 
viktigare hur gurkorna ser ut än vilket reellt inflytande medborgarna i unionen har. Det verkar 
inte vara något problem. EU i sin nuvarande form verkar sakna redskap eller vilja att skapa ett 
solidariskt Europa. 

För att få ett solidariskt Europa behövs nya redskap. En europeisk federation skulle lösa många 
av de problem som EU lider av. Man skulle kunna få en klarhet i vem som styr och vem man 
skall ställa till svars. Beslut fattas och alla länder följer dem. Man får en gemensam socialpolitik. 
Man kan reglera marknadens osunda beteenden. Sist men inte minst, all makt ska utgå från folket! 

Motionens yrkande: 

1. Att förbundet verkar för att EU utvecklas i federalistisk riktning där Europaparlamentet 
och kommissionen får större befogenheter i beslutsfattandet. 

2. Att förbundet verkar för att EU-parlamentets inflytande över att utse kommissionen 
kraftigt stärks. 
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3. Att förbundet verkar för att det Europeiska socialdemokratiska partiet arbetar fram en 
politik för hela Europa, där utgångspunkten är ett Europa för alla. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 12 
Föredragande: Joe Frans. 

Motionärerna vill att förbundet verkar för att EU utvecklas i federalistisk riktning där 
Europaparlamentet och kommissionen får större befogenheter i beslutsfattandet, 
samt att förbundet verkar för att EU-parlamentets inflytande över att utse 
kommissionen kraftigt stärks. Motionärerna vill dessutom att förbundet verkar för 
att det Europeiska socialdemokratiska partiet arbetar fram en politik för hela Europa, 
där utgångspunkten är ett Europa för alla. 

En politik för hela Europa är angeläget och stöds av STS. Det finns ett europeiskt 
socialdemokratiskt parti, PES, som är det näst största partiet som finns representerat 
i Europaparlamentet. Partiet har även företrädare i Europeiska rådet, Europeiska 
unionens råd och Europeiska kommissionen. PES baserar sin politik på fem 
grundläggande värderingar: frihet och demokrati, jämlikhet och rättvisa samt 
solidaritet. Partiet vill bygga en ”social union” för att uppnå hållbar fred, framsteg 
och välstånd. Partiet motsätter sig den åtstramningspolitik som genomfördes efter 
finanskrisen och vill istället se en mer expansiv finanspolitik. Bland annat förespråkar 
PES att Europeiska centralbankens uppgifter breddas till att inte bara omfatta 
upprätthållandet av prisstabilitet, utan även stimulering av ekonomisk tillväxt. Bland 
PES medlemspartier återfinns bland annat tyska Socialdemokraterna, franska 
Socialistiska partiet, brittiska Labour, svenska Socialdemokraterna och finländska 
Socialdemokraterna. 

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. En politik för hela Europa är något 
som måste ständigt utvecklas. STS kan och vill vara med i det arbetet. 
Migrationspolitiken och flyktingkrisen är två exempel på aktuella områden där en 
gemenensam europeisk politik är nödvändig och bör stärkas.  

Motionären vill att EU-parlamentets inflytande över hur kommissionen utses kraftigt 
stärks. Europaparlamentet (EP), även känt som EU-parlamentet, är en av Europeiska 
unionens institutioner, bestående av 751 ledamöter som väljs genom allmänna, 
direkta, fria och hemliga val. Europaparlamentet är unionens enda direktvalda 
institution. Parlamentets funktion är att tillsammans med Europeiska unionens råd 
lagstifta och utöva budgetfunktionen inom Europeiska unionen. Parlamentet 
ansvarar för att granska förvaltningen av unionens budget och beviljar Europeiska 
kommissionen ansvarsfrihet på rekommendation av Europeiska unionens råd och 
mot bakgrund av rapporter från Europeiska revisionsrätten. Parlamentet väljer 
kommissionens ordförande på förslag av Europeiska rådet och dess godkännande 
krävs innan en ny kommission kan utses. Kommissionen är kollektivt ansvarig inför 
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Europaparlamentet, som genom en misstroendeförklaring kan avsätta den. Dock 
saknar parlamentet, liksom rådet, möjlighet att lägga fram egna lagförslag; denna 
funktion tillhör helt och hållet kommissionen, utom i undantagsfall. 

Förbundsstyrelsen anser att Europaparlamentet för närvarande har adekvat och 
relevant inflytande över kommissionen. Huruvida den rollen kan stärkas kan 
diskuteras men förbundsstyrelsen anser inte att det ska prioriteras i förbundets arbete 
just nu. Vi håller med motionären om att det behövs nya redskap för att få ett 
solidariskt Europa, vi håller dock inte med att en europeisk federation är lösningen.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

Att avslå motionen. 
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Motioner C: Hållbar utveckling 

13. Vegetarisk mat 
Av Hjärta – Troende socialdemokrater i Stockholm. 

Socialdemokratin kan och bör vara en progressiv kraft, villig att gå före i frågor om rättvisa, 
solidaritet och välmående. Därför yrkar vi på att Socialdemokrater för tro och solidaritet blir ett 
helt vegetariskt förbund som verkar för minskad köttkonsumtion.  

Flertalet politiskt obundna organisationer har infört köttfria policies, medan vi som är en politisk 
organisation med en stark klimat- och miljömedvetenhet samt starka ställningstaganden för global 
rättvisa ännu inte tagit det steget. Vidare är det med denna motion inte frågan om moralistiskt 
förmynderi. Det handlar inte om att reglera vad STS:s medlemmar äter privat, utan om att skapa 
en representativ policy för organisationen som främjar en minskning av köttkonsumtion på 
samhällsnivå genom att visa på goda alternativ, i linje med våra grundläggande värderingar. 

Vi blir en mer inkluderande organisation med enbart vegetarisk kost. Många av våra medlemmar 
(och personer vi vill ska bli medlemmar) äter kost med olika slags köttrestriktioner, bland annat 
av religiösa skäl. Serverar vi samma vegetariska mat till alla uppfattas vi som mer tillmötesgående 
och inkluderande, och visar att vi menar allvar med att vara ett multireligiöst förbund. 

Folkhälsa 
Dagens köttkonsumtion har starka konsekvenser vad gäller folkhälsan - en traditionell 
socialdemokratisk hjärtefråga. Världscancerfonden släppte 2008 en rapport i samarbete med 
American Institute of Cancer Research som påvisar att personer som äter mycket rött kött löper 
stor risk att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Även Livsmedelsverket presenterar forskning 
som varnar för hög köttkonsumtion. Enligt SLV löper personer som äter mycket rött kött och 
charkprodukter större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar samt bukspottkörtelcancer. Forskare 
vid Harvard University har även kommit fram till att konsumtion av behandlat kött och 
charkuterier kraftigt ökar risken för att drabbas av diabetes, någonting som 
Världshälsoorganisationen WHO bekräftar. Den ohälsa som köttkonsumtionen bidragit till 
synliggör även de klasstrukturer som existerar i relation till mat och kost, både i Sverige och 
globalt. Därmed är det inte särskilt kontroversiellt att hävda att dagens köttkultur har negativa 
effekter på folkhälsan, samt är en rättvisefråga. 

Miljö och klimat 
Köttproduktion idag innebär industriell produktion, transporter och djurhållning lämnar mycket 
övrigt att önska. Vi måste förändra våra levnadsvanor i Sverige.  

Köttindustrins koldioxidutsläpp överträffar det totala koldioxidutsläppet från världens alla bilar, 
bussar, båtar och flygplan tillsammans. Att köpa ekologiska produkter, att källsortera och att 
tänka energisnålt är viktiga insatser, men marginella i relation till köttindustrins påverkan. Vår 
köttkultur är en större strukturell fråga, och klimatproblematiken sträcker sig över lokala, 
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regionala och nationella gränser. I den socialdemokratiska globala solidaritetens anda måste vi 
även erkänna hur världens fattigaste invånare även är de som drabbas värst av de pågående 
klimatförändringarna. En större kostomvandling från kött till vegetabilier är en potentiell lösning 
på världssvälten, då djuren matas med kalorier som skulle kunna ge mat till många fler människor 
om kalorierna inte tog en omväg genom djuren. Största delen av världens jordbruksmark används 
till djurfoder. Därför tar en helt växtbaserad kost bara upp en femtedel så mycket mark jämfört 
med en svensk genomsnittskost. Trots att en vegetarisk kost inte är en komplett lösning på vare 
sig klass- eller miljöproblemen, så går det inte att förneka att konsumtionen av kött utgör den 
största enskilda komponenten i vår negativa klimatpåverkan. Sverige konsumerar dessutom en 
mycket större andel av jordens resurser än vad det finns utrymme för, om hela jordens 
befolkning ska kunna äta sig mätta. 

Arbetsmiljö 
Produktionen av kött och andra animaliska produkter i Sverige har sedan 1990-talet minskat. 
Samtidigt har vi svenskar sedan 1990 ökat vår konsumtion av kött med 45 procent. Sverige har 
blivit en dumpningsmarknad för europeiskt lågpriskött. Orsaken till att importerat kött kan hålla 
ett så lågt pris är en förbilligad produktion, vilket innebär usel djurhantering, dåliga 
arbetsförhållanden för arbetarna i produktionskedjan och höga klimatbelastningar. Det vore 
konsekvent med arbetarrörelsens internationella solidaritet att inte bidra till denna utveckling. 
Därför bör vi som medlemmar i Socialdemokrater för tro och solidaritet se det som en viktig 
uppgift att officiellt ta avstånd från denna marknad, för djurens, arbetarnas och klimatets skull. 

Att servera kött alla dagar i veckan och ofta till varje mål är en historisk abnormitet som i Sverige 
idag är standard på de flesta håll, även inom offentlig sektor. En sektor som också är styrd av 
upphandlingsregler som inte överensstämmer med vare sig STS eller genomsnittssvenskens syn 
på sådant som hållbarhet och djurskydd i produktionen. Offentlig sektor bör gå före för att bryta 
denna negativa trend. Vegetariska dagar är ett exempel på sådant som redan börjat införas på 
skolor och sjukhus, den utvecklingen vill vi stödja. Då fler och fler svenskar har behov av 
specialkost, ofta innefattande köttrestriktioner, på grund av etiska och religiösa eller hälsoskäl, 
skulle detta förstås även leda till minskad belastning på offentliga kök och en ökande grad av 
inkludering. 

Att i samband med evenemang och aktiviteter i Socialdemokrater för tro och solidaritet avstå från 
kött är en marginell uppoffring i förhållande till kött- och slakteriindustrins destruktiva framfart. 
Ett aktivt och tydligt ställningstagande i denna fråga från STS:s sida är också att betrakta som ett 
led i en långsiktig avdramatisering av vegetarianism och brytande av den starka köttnormen. Vi 
bör gå före, i partiet, i Sverige, i det internationella. 

Motionens yrkande: 

1. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet uteslutande ska servera vegetarisk mat vid 
samtliga av sina aktiviteter och evenemang, såsom förbundsstyrelsemöten, konferenser, 
kampanjarbete, kongresser, kurser och dylikt. 
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2. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska anta som sin åsikt att köttkonsumtionen 
ska minska i offentlig verksamhet. 

3. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska verka för att köttkonsumtionen ska minska 
i offentlig verksamhet. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 13 
Föredragande: Rafael Waters. 

Förbundsstyrelsen tackar för en bra, framåtsyftande motion vars ambitioner vi 
huvudsakligen delar – nämligen att främja kostalternativ som gynnar folkhälsa, miljö 
och klimat samt arbetsmiljö. Vegetarisk kost är ett val som ofta ger en större nytta 
till dessa ändamål än alternativ med kött. Vi anser dock att frågan är komplicerad och 
att vi i STS både måste erkänna att den är det och handla därefter. Världen förändras 
och med det följer människors attityder och nya produktionsmetoder för såväl 
animalisk och vegetarisk produktion samt andra framväxande alternativ. 

Förbundsstyrelsen anser att det vore fel att kategoriskt välja bort allt köttproduktion 
på basis av att den ofta, men inte alltid, är det sämre alternativet ur de perspektiv som 
motionen lyfter fram. Till exempel lyfter motionärerna fram det röda köttets 
påverkan på folkhälsan vid överkonsumtion, men fisk är till exempel inte förknippat 
med samma negativa hälsoeffekter. Det är heller inte så att all köttproduktion 
konkurrerar med vegetarisk matproduktion – till exempel i fallet med vilt samt 
fåruppfödning och djuruppfödning på marker som inte lämpar sig för vegetarisk 
matproduktion. 

Vidare tar motionärerna upp exempel på dålig djurhållning och arbetsmiljö. 
Förbundsstyrelsen håller med om de exempel som ges men anser att dessa dåliga 
exempel inte borde hindra stödet av goda exempel. Det finns många ruggiga exempel 
på hur djur föds upp i världen, men vi ska inte glömma att det också finns positiva 
exempel på kultur förknippat med animalisk produktion, samt att djuruppfödning 
också har positiva effekter som till exempel att hålla landskapet öppet samt att skapa 
miljöer som är viktiga för växter och insekter. 

Det ovan sagda föranleder förbundsstyrelsen till att yrka bifall till att-sats 2. Vi anser 
inte att all köttkonsumtion behöver försvinna, men väl att den behöver minska, bland 
annat av de skäl som motionärerna ger. 

Gällande att-sats 3 ligger ansvaret inte bara på förbundsstyrelsen utan också på 
distrikt och lokalföreningar. Vi kan inte rimligen bestämma vad alla som är 
engagerade i STS ska arbeta med, det måste grupperna bestämma själva. Dessutom 
är det viktigt att ta hänsyn till risken för undanträngning av arbete med andra viktiga 
frågor till följd av detta. Ambitionen att verka för motionens avsikter finns redan i 
motionens andra att-sats. Detta leder oss till att yrka avslag på att-sats 3. 
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Förbundsstyrelsen yrkar avslag på att-sats 1 men lägger ett tilläggsyrkande som ger 
stöd åt vad vi upplever är motionens ambitioner – folkhälsa, miljö och klimat, och 
arbetsmiljö – men som ger utrymme för fler lösningar och svar till det ändamålet. 
Detta är en att-sats som riktar sig inåt organisationen. Det är viktigt att detta arbete 
inte leder till att det trots allt viktigare utåtriktade arbetet blir lidande. Det är trots allt 
samhället i stort vi framförallt vill lägga vår energi på att förändra. I det här fallet 
bedömer vi att det med relativt små insatser går att leva upp till motionens 
ambitioner, men vi vill ändå att denna viktiga aspekt reflekteras i beslutet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

1. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska ha som ambition att servera 
mat vid sina aktiviteter och evenemang som är klimatanpassad, hälsosam 
samt tar hänsyn till att maten producerats på ett ansvarsfullt sätt. 

2. Att avslå att-sats 1. 
3. Att bifalla att-sats 2. 
4. Att avslå att-sats 3. 

 

14. Social ekonomi och ett mera rättvist skattesystem 
Av Ulf Wallin. Distriktsstyrelsen i Uddevalla har upptagit motionen som egen. 

I samhällsdebatten ställs det ofta krav på att fler jobb skall tillskapas. Det diskuteras hur ett 
modernt samhälle ska ha ett utbildningssystem som möter morgondagens framtid. I riksdagen 
ställs det under allmänna motionstiden krav på t.ex. förbättringar av allmänna kommunikationer. 
Alla dessa krav som kan vara väl motiverade kräver en form av finansiering. Även den sociala 
sektorn kommer att utsättas för stora behov av resursförstärkningar. 

Den socialdemokratiska partiledningen har utsett åtta arbetsgrupper som ska forma framtidens 
politik för framtidens medborgare. Ingen av dessa grupper tar upp frågan om hur vi möter 
kraven för att framtidens samhälle ska möta de framtida behoven med en solidarisk ekonomi. 

Med stor sannolikhet krävs det då ett annat synsätt och metoder för hur vi skapar en realistisk 
ekonomi för dessa insatser. 

En metod som redan praktiseras i en viss form är social ekonomi. Social ekonomi avser 
organiserade verksamheter som primärt är samhälleligt ändamålsenliga och som bygger på 
demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Begreppet 
social ekonomi har använts en längre tid inom EU men är relativt nytt och mindre välkänt i 
Sverige, som började använda begreppet i och med medlemskapet i EU. Sociala ekonomin 
omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta 
drivkraft. Det skiljer den från exempelvis privatföretagens verksamheter. När Fryshuset i 
Stockholm gjorde en sådan kalkyl visade det sig att Stockholms stad besparats åtskilliga miljoner i 
kostnader genom Fryshuset sociala aktiviteter. 
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Den sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn i ekonomiska 
föreningar och kooperativ och som alltså är varken privat eller offentlig. Inom sociala ekonomin 
studeras dynamiken mellan denna typ av verksamhet och den offentliga och privata samt hur nya 
möjligheter kan skapas för att lösa olika uppdykande samhällsutmaningar. 

Andra begrepp som är relaterade till social ekonomi är Idéburen organisation, tredje sektorn och 
civila samhället. Den nuvarande situationen med nya medborgare som flyktingar har visat hur 
enskilda medborgare engagerar sig för att ge de nytillkomna en värdig tillvaro. 

I dagsläget diskuteras ofta hur ojämlikt skattesystemet är. Samtidigt visar länder med hög skatt, 
som de nordiska, att de har klarat sig bra medan EU-länder med låga skatter och usel skattemoral 
knäar under gigantiska skuldberg. 

I retoriken är uppslutningen kring vår modell stor och blocken bjuder över varandra för att 
framstå som riktiga välfärdskramare. För att klara behoven för barn, äldre, arbetslösa och sjuka 
framöver måste intäkterna öka. Kommuner och landsting varnar för kraftigt höjda 
kommunalskatter. I borgerliga media finns ofta förslag om ett försäkringssystem eller mer eller 
mindre fiktiva besparingar. Det medför att de som kan betala avgifter bidrar till en ökad 
ojämlikhet. 

Beträffande nya skattesystem finns det mängder av idéer. Därför är det av vikt att 
Socialdemokrater för tro och solidaritet tar initiativ till att skapa en arbetsgrupp som med stöd av 
ekonomiska forskare tar fram tankar för hur vi skapar ett samhälle med en annan ekonomisk 
fördelningspolitik. 

I dagsläget kan såväl privata personer som de stora företagen undandra sig skatter. Samtidigt kan 
den kommunala skatten för en medborgare skilja sig avsevärt från kommun till kommun. 

att Socialdemokrater för Tro & Solidaritet tillsätter en arbetsgrupp som tar fram ett studiematerial 
som kan bli ett underlag för studiecirklar och i förlängningen skapa en grund för ett skattesystem 
som tar sin bas i ett jämlikt och mera rättvist skattesystem för framtidens medborgare. 

Motionens yrkande: 

Att Socialdemokrater för tro och solidaritet tillsätter en arbetsgrupp som tar fram ett 
studiematerial som kan bli ett underlag för studiecirklar och i förlängningen skapa en grund för 
ett skattesystem som tar sin bas i ett jämlikt och mera rättvist skattesystem för framtidens 
medborgare. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 14 
Föredragande: Eva Hedesand Lundqvist. 

En hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjlig att uppnå om miljön 
ödeläggs och naturresurserna överexploateras. I Brundlandtkommissionens rapport 
finns en definition att ta till sig och följa: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”. 

Termen hållbarhet används i dagligt tal och står för hållbar utveckling bestående av 
tre områden som samspelar och stödjer varandra: Ekologisk hållbarhet, social 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

Socialdemokraterna i Sverige övertog ett stort underskott i de offentliga finanserna. 
År 2015 uppgick underskottet till 75 miljarder kronor och det krävs såväl besparingar 
som inkomstförstärkningar för att säkerställa långsiktighet i de offentliga finanserna. 
Satsningar i välfärden och investeringar måste finansieras krona för krona. 
Budgetpropositionen för år 2016 har byggt på en överenskommelse mellan 
regeringspartierna och Vänsterpartiet. I den kan bl.a. nämnas: 

– Sänkt skatt för pensionärer. 
– Avtrappning av jobbskatteavdraget. 
– Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt. 
– Sänkt tak och slopade tjänst i RUT-avdraget. 
– Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget. 
– Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga. 
– Särskild löneskatt för äldre. 
– Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i 

kapitalförsäkring. 
– Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter. 

 
Finansminister Magdalena Andersson och övriga regeringen arbetar med många 
förändringar som kan anses ingå i hållbarhetsbegreppet, som ska förbättra den 
svenska ekonomin och därmed också skattesystemen. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett litet förbund med knappt 2 500 
medlemmar. Vårt förbund täcker inte kunskaper för framtagande av ett 
studiematerial och förslag till ett nytt skattesystem. Det medger inte en arbetsgrupp 
för att arbeta med detta och i samarbete med forskare. Regeringen arbetar 
övergripande med dylika frågor vilka omfattar alla områden inom politikerområdet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta: 

Att avslå motionen.  
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Motioner D: Organisation och övrigt 

15. Delning av Bohusläns distrikt 
Av Ann-Marie Hallin. Mölndalsgruppens årsmöte har upptagit motionen som egen. Distriktsårsmötet i 
Bohuslän har beslutat att yrka avslag på den. 

Mölndalsgruppen av Socialdemokrater för tro och solidaritet har alltsedan dåvarande Sveriges 
Kristna Socialdemokraters förbunds omorganisation i början av 1980-talet, då Halland-
Bohuslänsdistriktet delades i två, tillhört Bohusläns distrikt. 

Gruppen har utgjorts av socialdemokrater anslutna till Mölndals arbetarekommun och många av 
dem har varit aktiva på alla nivåer inom såväl kommunpolitik som kyrkopolitik. Gruppen har haft 
förmånen att tillhöra en arbetarekommun och ett distrikt som låtit alla komma till tals, varit 
lyhörda för framförda åsikter och förslag och även stöttat gruppen respektive distriktet 
ekonomiskt. Mölndalsgruppen har alltid varit representerad i distriktsstyrelsen och flera bland 
dem har valts till ordförande, kassör, sekreterare eller studieorganisatör. 

Övriga till distriktet hörande grupper har i många fall haft en liknande historia, men aktivitet och 
medlemsantal har varit mycket skiftande. Flera grupper har från och till övervägt att upphöra., 
men har valt att ”lägga verksamheten på is”. Att hålla samtliga grupper igång i ett distrikt med 
långa avstånd som det geografiskt långsträckta Bohuslänsdistriktet kan vara extra jobbigt. 

Samma problem har Socialdemokraterna i Bohusläns partidistrikt brottats med. 

Mölndals arbetarekommun och därmed också Mölndalsgruppen av Socialdemokrater för tro och 
solidaritet känner därför stor tillfredsställelse över den nyligen genomförda ändringen av 
partidistriktsindelningen, som bl.a. innebär att Bohusläns partidistrikt delats i två. Det faller sig 
därför naturligt att i enlighet med partiets rekommendation tillämpa samma gränsdragning. 
S-kvinnor har fattat beslut som följer rekommendationen och kommer att anpassa sin 
organisation till de nya partidistrikten. Enligt vår uppfattning bör detsamma gälla för 
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Bohuslän. 

Vi är övertygade om att denna förändring kommer att vara positiv för samtliga inblandade och ge 
goda förutsättningar att nå goda resultat i de kommande valen 2017 såväl som 2018 års allmänna 
val. Att, som det antyds i Bohusläns distriktsstyrelses nyhetsbrev 2015-09-22 och ojusterade 
distriktsstyrelseprotokoll från 2016-01-18, i stället gå i motsatt riktning och bilda ett ”stordistrikt” 
genom att slå samman två STS-distrikt och därigenom dubbla avståndet norr-söder, vore att 
effektivt motverka syftet med den genomförda strukturändringen. Det naturligaste och mest 
effektiva är att arbeta i valkretsarna. 
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Motionens yrkande: 

1. Att de distrikt av Socialdemokrater för tro och solidaritet, som berörs av ändringar i 
partidistriktsindelningen i möjligaste mån skall följa samma gränsdragningar som de 
nybildade partidistrikten. 

2. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet i Bohuslän från och med 2017-01-01 indelas i 
två distrikt med gränsdragning motsvarande de nya partidistrikt som bildats av Bohusläns 
partidistrikt och Norra Älvsborgs partidistrikt. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 15 
Motionen behandlas i anslutning till förbundsstyrelsens proposition nr 4 ”Ny distriktsindelning”. 
Där finns också förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut. 


