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1. Kristna i Mellanöstern (Erik Lindberg, Stockholms stad)
De kristna i Mellanöstern hotas liksom jezider och mandéer av fullständig utrotning. Detta skiljer
deras situation från andra drabbade religiösa grupper i regionen som shiiter. Europaparlamentet
har tagit upp hotet mot religiösa minoriteter i Mellanöstern. Sedan förra året har situationen blivit
ännu mer akut genom framgångarna för extremistiska rörelser.
I det akuta läget måste förföljda kristna och andra religiösa minoriteter ges skydd i Sverige och
andra demokratiska länder. Men på litet längre sikt är det ohållbart att en hel region i världen skall
tömmas på människor, vars tro funnits i Mellanöstern i ett par årtusenden. En stor del av dessa
religiösa minoriteter levde fram till 1918 under turkiskt välde. De garanterades då ställningen som
milleter, det vill säga de skötte själva sin egen civilrätt. Men i slutet av det turkiska väldet
genomfördes väldiga fördrivningar och folkmord: Miljoner armenier, syrianer och greker
mördades eller drevs bort från de områden där de bott sedan Antiken. Sedan dess har
förföljelserna fortsatt mer eller mindre intensivt för att flamma upp med ny styrka under det
senaste årtiondet.
Socialdemokrater för tro och solidaritet har länge arbetat för fred och rättvisa i Mellanöstern. Vad
avser förbundsstyrelsen att göra nu när situationen för de religiösa minoriteterna i Mellanöstern
är farligare än bara för ett år sedan?

2. Oreglerad arbetsmarknad (Erik Lindberg, Stockholms stad)
Den fria rörligheten för arbetskraft i EU-området får inte leda till att det uppstår arbetsmarknader
som inte berörs av kollektivavtal, arbetarskyddslagstiftning, anställningsskydd eller annat som
annars anses självklart på arbetsmarknaden.
Nu har detta inträffat i Sverige och andra länder. Vi har i dag en andra arbetsmarknad där inga
lagar och kollektivavtal gäller. På denna arbetsmarknad arbetar huvudsakligen utlandsfödda
personer med eller utan uppehållstillstånd i Sverige. Lönerna ligger på kanske en fjärdedel av vad
som anses som minimum på den reguljära arbetsmarknaden. Genom att denna andra
arbetsmarknad uppkommit har mer än ett århundrades facklig och politiskt kamp rullats tillbaka.
Den andra arbetsmarknaden börjar få en sådan omfattning att den påverkar priserna på många
tjänster, till exempel restaurang/cafétjänster och lokalvård. Därmed vänjer sig kunderna vid att
betala lägre priser än vad tjänsterna kostar att producera på ett lagligt sätt. Det i sin tur snedvrider
konkurrensen så att hederliga företagare förlorar marknad genom att de inte kan hålla så låga
priser.
Situationen är så allvarlig att förbundsstyrelsen måste reagera. Vad avser förbundsstyrelsen att
göra för att motverka att en sådan andra arbetsmarknad alltmer blivit en integrerad del av vår
ekonomi?
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3. Romer och tiggeri (Gabriele Winai Ström, Stockholms stad)
Vad har förbundsstyrelsen gjort för att partiledningen och regeringen skall ta ställning för den
rumänska romska minoritetens rättigheter?
Den svenska romska minoriteten liksom den rumänska romska minoriteten åtnjuter
minoritetsrättigheter enligt såväl EU som svensk och rumänsk lagstiftning. Dessutom har de som
vi alla medborgerliga och mänskliga rättigheter.
Vi saknar ett tydligt ställningstagande och en utveckling av svensk politik för att möta denna
demonstration av fattigdom på gatorna i Sverige.

4. Segregationen (Bo Nordquist, Stockholms stad)
Segregationen i flera kommuner är ett stort hot mot ett demokratiskt, rättvist och jämlikt
samhälle. Den visar sig på många områden, skolan, hälsan, trygghet, fritid, kultur, samhällsservice,
bostadsstandard. Boendesegregationen är ett avgörande problem.
Hur anser förbundsstyrelsen att vi i vår organisation ska arbeta bäst mot segregationen, denna
varböld i vårt samhälle?

5. Kapprustning (Bo Nordquist, Stockholms stad)
Europa och Sverige upprustar alltmer. Man kan tala om kapprustning. Hur arbetar vi bäst i vår
rörelse för fred och inte krig?
Allianser kan göra att vi dras in i konflikter mot vår vilja, också med kärnvapen.
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