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1. Vår ideologiska grund 
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. 

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. 

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 
 
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. 

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: 

– 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. 

– Att uppnå nolltolerans när det gäller hemlöshet. 
– En skola som är likvärdig för alla och som utifrån varje elevs förutsättningar utvecklar hens 

kunskaper och färdigheter för att kunna leva ett innehållsrikt liv och som led i arbetet för 
ökad jämlikhet och minskad segregation. 

– Ökad jämställdhet mellan könen. 
– Löner som sätts i enlighet med den svenska modellen, rimliga löner som alla anställda kan 

leva på.  
– En tydlig narkotikalagstiftning och en restriktiv alkoholpolitik.  

 

 
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 
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hur bl.a. en stor grupp människor flyttat till Sverige från oroshärdar i bl.a. Libanon, Bosnien, Irak, 
Syrien, Afghanistan och Somalia. Migration och ökade omvärldskontakter innebär att Sverige 
ständigt förändras. Sverige är heterogent, både vad gäller språk, kultur och värderingar. 

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. 

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. 

Därför arbetar vi för: 

– 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 
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representation, så att samhällets maktpositioner kan spegla befolkningen i sin helhet. Det 
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: 

– 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 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 
 
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 p g a 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. 

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 2019. 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. Vi vill särskilt uppmärksamma familjeåterföreningen, 
som inte får försvåras. 
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Svenskt bistånd bör inte användas för att finansiera mottagande av flyktingar i Sverige. När 
biståndsmedel används inrikes ska fattigdomsbekämpande insatser, som t.ex. flyktingars rätt till 
sjukvård och studier direkt vid ankomst prioriteras. 

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. 
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: 

– Undantagslöst värnande av asylrätten och lagliga och säkra vägar till asyl i Europa. 
– Permanenta uppehållstillstånd ska snarast men senast 1 juli 2019 återinföras som tidigare. 
– 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 till arbete under 
asylprocessen. 

– Att öka kapaciteten i det svenska mottagandet. 
– 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. 

Därför arbetar vi för: 
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– 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. 
– 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 odelat användas till 

fattigdomsbekämpning. 
 

 
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. 

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: 

– 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. 
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– Att Sverige driver på för internationell nedrustning, inte minst avseende kärnvapen; vårt 
mål är att svensk vapenexport på sikt upphör. 

– 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. Vårt mål är att svensk 
vapenexport på sikt upphör. 

 
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. I dagens Europa har många länder tvingats hantera stora 
problem på egen hand; EUs förmåga att ta socialt ansvar i kriser måste öka. Ekonomisk segregation 
liksom migrations- och klimatfrågor är exempel.  

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. 

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. Sverige bör överväga att använda sin 
medlemsavgift som ett medel för att få andra stater i EU att ta sitt ansvar i t ex flyktingfrågor. 

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: 

– 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. 
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– 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. 

 
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 
vara en viktig röst för den som vill veta mer och få en breddad syn på vad som sker i MENA-
regionen 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). 

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.  

Även i Jemen fortsätter konflikt och strider. Vapen och 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.  

Därför arbetar vi för: 

– Ett stopp för all handel av krigsmateriel till inte bara Saudiarabien utan även Förenade 
Arabemiraten och andra stridförande länder i Jemen och annorstädes.  

– 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. 



 
 

11 
 

– Att Israels krigsbrott 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. 
 

– Hållbar utveckling 
 
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. 

Därför arbetar vi för: 

– 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 
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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. 

– 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.  

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. 

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. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet lyfter social hållbarhet i ett tydligt jämlikhetsperspektiv i 
boende- och livsmiljöer. Allt bostadsbyggande bör genomföras med inriktning på att motverka 
segregation. 
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Därför arbetar vi för: 

– Investeringar i kultur, skola och förskola för att minska segregationen. 
– Ökad kompetens i upphandlingar, så att social och kulturell hållbar utveckling stärks. 
– 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. 
 

3. Vår organisation 
 
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: 

• 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. 
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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. 

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. 

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. 

Därför arbetar vi för att: 

– 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. 

 
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. 

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. 
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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. 

Därför arbetar vi för att: 

– Fortsätta utveckla studier kring antirasism, särskilt antisemitism och islamofobi. 
– 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. 

 
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. 

Därför arbetar vi för att: 

– 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. 
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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. 

Därför arbetar vi för att: 

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

månadsgivare. 
 
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: 

– 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. 

 

 


