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1. Stöd till kvinnor (Erik Lindberg, Stockholms stad) _________________2 

2. Kristna som trakasseras (Erik Lindberg, Stockholms stad) __________2 

3. Flyktingmottagande och bistånd (Dedjo Engmark, Östergötland) _____2 

4. Restriktiv flyktingpolitik (Dedjo Engmark, Östergötland) ___________2 

5. VAB-dagar för diabetesutbildning (Leif Brandt, Kalmar) ___________2 
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1. Stöd till kvinnor (Erik Lindberg, Stockholms stad) 
I vissa bostadsområden i Sverige har en del män tagit på sig rollen att inskränka kvinnors 
livsutrymme. De kontrollerar hur kvinnorna är klädda, vilka de umgås med och så vidare. De 
inskränker helt enkelt kvinnornas tillgång till det offentliga rummet. Dessa kvinnor förvägras sina 
mänskliga rättigheter. Kvinnor som protesterar mot detta får inte det stöd de behöver. Hur har 
förbundsstyrelsen tänkt agera i frågan? 

2. Kristna som trakasseras (Erik Lindberg, Stockholms stad) 
Kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern hotas av utrotning. Även i Sverige 
trakasseras kristna från Mellanöstern, särskilt kristna som konverterat från islam, och möts av 
hot. Detta bör vara en fråga av hög angelägenhetsgrad för Socialdemokrater för tro och 
solidaritet, men i dag är det alltför få som engagerar sig för dessa utsatta människor. På vilket sätt 
vill förbundsstyrelsen ta upp denna fråga? 

3. Flyktingmottagande och bistånd (Dedjo Engmark, Östergötland) 
Hur ser förbundsstyrelsen på det faktum att regering och riksdag har fattat beslut om att så stor del 
som 30 % av biståndsbudgeten kan räknas av mot kostnaderna för flyktingmottagandet? 

4. Restriktiv flyktingpolitik (Dedjo Engmark, Östergötland) 
Hur ser förbundsstyrelsen på att den socialdemokratiska ledda regeringen och riksdagen drivit 
igenom en så restriktiv flyktingpolitik så att vi i praktiken har en av EUs tuffaste? Hur ser FS på 
det faktum att de nya mycket stränga flyktingreglerna i praktiken gör det näst intill omöjligt för 
flyktingar att söka asyl i Sverige? 

5. VAB-dagar för diabetesutbildning (Leif Brandt, Kalmar) 
Föräldrar till barn med diabetes får inte ta ut VAB-dagar för att utbilda skolpersonal i diabetes, 
hur de skall göra vad barnen behöver i olika situationer som kan uppstå. Att anställa en 
diabeteskonsulent i landstingen vore ett mycket bra förslag. Försäkringskassan säger blankt nej. 

Hur tänker förbundet agera för att föräldrar till barn med diabetes får ta ut VAB-dagar för att 
utbilda skolpersonalen i diabetes? 


