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A Alla folks frihet – hela världens fred
Motion A1 Efterfrågan av kvinnor i politiken i Egypten
Författaren och kvinnoaktivisten Nawal E Saadawi, känd regimkritiker i Egypten
har pekat på ett antal viktiga frågor avseende demokratisträvandena i Egypten.
5

”Det är en priviligierad elit, militären och polisen som drar nytta av både det gamla
och nya systemet”.
”De kontrollerar regeringsmakten, parlamentet, media och näringslivet”.
”Under revolutionen så var kvinnor och män likvärdiga som aktivister, bloggare,
organisationsarbetare mm”
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”Kvinnor fanns inte representerade i konsultationer med Militärrådet eller i uppbyggnaden av nya partier”
”Endast 2 % kvinnor blev invalda i parlamentet”
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Vi yrkar med bakgrund från kvinnors upplevelser och ovanstående punkter:
1. Att Sveriges regering och partier stödjer den demokratiska utvecklingen i
Egypten, genom att skapa jämställda förebilder i det internationella samarbetet. Vi kan fråga efter kvinnor.
2. Att motionen bifalles av årsmötet i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
2012.
3. Att om motionen bifalles den skickas vidare till vår partigrupp i riksdagen
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4. Att om motionen bifalles den skickas vidare till programkommissionen
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten
Eva Hedesand Lundqvist
Distriktsordförande

25

30

Förbundsstyrelsens yttrande över motion A1
Förbundsstyrelsens föredragande: Lilian Lama
Motionens grundtanke är att demokratin stärks i Egypten genom att kvinnornas
ställning stärks. Motionen citerar författaren Nawal E Saadawi som menar att det
var en privilegierad elit som drog nytta av det gamla systemet och att det är en privilegierad elit som drar nytta även av det nya systemet, efter den arabiska våren.
Motionären menar att under den arabiska våren 2011 var kvinnor och män likvärdiga som bloggare, aktivister och organisationsarbetare. Och, för att demokratin
skall fungera krävs att den byggs och utvecklas via det civila samhället och att män
och kvinnor skall vara likvärdiga aktörer.
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Att stärka kvinnors ställning i Egypten är ett arbete som kan ta tid. Den politiska
kraften måste komma inifrån landet, och efter samtal med kvinnor i Egypten kan
man säkert finna vägar för stöd till dem utifrån. Men det finns risker. Att skapa, för
oss ”jämställda förebilder”, att överföra på det egyptiska samhället kan vara ett politisk steg som kan verka bra men som egentligen inte gynnar egyptiska kvinnor i
deras arbete för demokrati. Demokratisamarbetet bör därför ske utifrån egyptiska
förutsättningar. Istället för att ”överföra” en svensk jämställdhetsmodell bör FNkonventionen mot all diskriminering av kvinnor (CEDAW) samt FNresolutionerna 1325, 1820 och 1888 (om kvinnors medverkan i fredsförhandlingar
och återuppbyggande efter konflikter) vara vägledande i arbetet för att stärka de
egyptiska kvinnornas ställning. Ett brett samarbete bör förankras i folkliga organisationer och många personkontakter etableras på flera nivåer i samhället. Fördjupade relationer och ömsesidig kunskap kan stärka arbetet för jämlikhet i både
Egypten och i Sverige.
Fokus bör därför ligga både på utvecklade folkliga kontakter och på att uppmana
vår regering och våra partier att utveckla och fördjupa sina kontakter och arbeten
för att så mycket som möjligt stödja kvinnoorganisationer i Egypten i deras arbete
för en demokratisk utveckling i landet. Ett bra exempel på hur man kan göra detta
är STS:s pågående arbete och samarbete med Civitas. Under våren 2012 har Palmecentrets beviljat STS:s ansökan om förstudie till den demokratiakademi som ska
ligga i Kairo med arbetsnamnet Civitas Academy. Civitas Institute på Gaza arbetar
redan med jämställdhet mellan män och kvinnor och detta kommer att vara ett
centralt tema även i Civitas Academy. Förbundsstyrelsen menar att man bör ta tillfället i akt att stödja denna akademi ur ett ”genderperspektiv” som kan främja utbildning av kvinnor i Egypten och övriga arabländer. Vi kan jobba för att kvinnorna i detta forum får sin röst hörd. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet
kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att ställa krav på att Sveriges regering och politiska partier stödjer en jämställd demokratisk utveckling i Egypten,
2) Att sända motionen till STS grupp i riksdagen samt
3) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion A2 Katastrofer och återuppbyggnadsstöd
I det klimat som är idag i världen så drabbas många länder av katastrofer, bl.a översvämningar, vilket leder till förstörd jordbruksmark. I många länder är det kvinnor
som brukar marken men de saknar lagfarter. De får inte genom avsaknaden av lagfarter återuppbyggnadsstöd efter katastrofer.
Vi yrkar
1. Att vår partigrupp i riksdagen tar upp frågan om kvinnors utsatthet vid naturkatastrofer och att de oftast inte får statsfinansierade återuppbyggnadsstöd i sina resp. länder,
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2. Att frågan tas upp vid internationella debatter och diskussioner samt samtal
med representanter för länder där kvinnor inte får lagfarter,
3. Att samtal bör tas upp i olika sammanhang om att en del av våra stöd i utlandet bör gå till kvinnors möjlighet att återuppbygga jordbruksmark vid katastrofer,
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4. Att årsmötet bifaller motionen och skickar den till vårs riksdagsgrupp,
5. Att årsmötet bifaller motionen och skickar den till programkommissionen.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten
Eva Hedesand Lundqvist
Distriktsordförande

20

25

30

Förbundsstyrelsens yttrande över motion A2
Förbundsstyrelsens föredragande: Agneta Brendt
I samband med konflikter, kriser och naturkatastrofer är alltid flickor och kvinnor en särskilt utsatt grupp. Flickor och kvinnor drabbas på många olika sätt vid
sådana tillfällen. Bland annat gäller det möjligheten att få stöd till återuppbyggnad efter t.ex. naturkatastrofer, som motionären pekar på i sin motion. Som
motionären skriver i sin motion är det i många länder kvinnorna som brukar
jorden, men de har inte rätt att få lagfart och äganderätt till den jord de brukar
och då kan de inte heller få stöd till återuppbyggnad efter en katastrof. Det är
därför viktigt att vi som förbund, liksom våra riksdagsledamöter, i alla relevanta
fora lyfter frågan. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att uppmärksamma frågan om kvinnors
möjlighet att få återuppbyggnadsstöd vid naturkatastrofer, samt rätten att få
lagfart på den jord de brukar,
5

2) Att motionen skickas till STS-gruppen i riksdagen samt
3) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion A3 Stoppa trakasserierna mot exileritreaner
Vi föreslår att förbundsårsmötet beslutar
1. Att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta upp frågan om Eritreas beskattning av
exileritreaner med partistyrelsen,
2. Att överlämna motionen till Tro och solidaritets riksdagsledamöter för agerande inom riksdagen.
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Motivering
FNs säkerhetsråd antog den 6 december 2011 en resolution 2023 (2011) som behandlar Eritreas aktiviteter i landets närmaste omgivning på Afrikas horn, men
även dess hot mot individer i länder i mer avlägsna delar av världen. I resolutionen
fördöms Eritreas stöd till olika grupper med syfte att underminera fred, säkerhet
och stabilitet på Afrikas horn och i Somalia i synnerhet.
Särskilt fördöms bruket av ”diasporaskatt” från alla de människor, som har sitt ursprung i Eritrea, men som nu lever som medborgare i andra länder. Säkerhetsrådet
ålägger Eritrea att upphöra med utpressning, hot om våld, bedrägeri samt andra
olagliga metoder för att kräva in sådan skatt från personer med ursprung i landet.
Rådet kräver även att FNs medlemsstater ska vidta åtgärder mot de personer som,
på Eritreas regerings vägnar, ägnar sig åt denna verksamhet och kräver alltså av staterna att med olika medel förhindra sådana kränkningar.
Senast inom 120 dagar, dvs den 6 april 2012, ska medlemsstaternas regeringar rapportera till Säkerhetsrådet vilka åtgärder man vidtagit för att få slut på hoten och
trakasserierna mot alla dem som vägrar att tillmötesgå kravet att betala en skatt på
2 % av alla sina inkomster och därmed vägrar att stödja en regering vars aktiviteter
i och utanför Eritrea man tar avstånd från. Eritreas regim ser då till att de inte kan
besöka släktingar i sitt gamla hemland eftersom de betraktas som förrädare mot
Eritrea.
10
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I Sverige lever många personer med ursprung i Eritrea som känner att de sedan
många år inte kan stödja den nuvarande eritreanska regimens politik. De har att
välja mellan att betala eller att utsättas för hot och trakasserier. Vissa betalar, medan andra trots dessa hot står upp för sina mänskliga rättigheter att avstå från att
stödja politisk verksamhet som man ogillar.
Det är viktigt att det socialdemokratiska partiet aktivt motverkar den eritreanska
regimens trakasserier mot människor som bor i vårt land. Partiet måste följa den
fortsatta processen i säkerhetsrådet. Så länge vår egen regering inte leds av socialdemokraterna, måste vårt parti på ett tydligt sätt ställa utrikesministern mot väggen
och kräva åtgärder för att förhindra att svenska medborgare och andra medborgare
som bor i Sverige utsätts för hot och trakasserier för sin vägran att betala skatt till
Eritreas regering.
Uppsala den 7 mars 2012
Rezene Tesfazion
Görel Sävborg-Lundgren
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A3
Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld
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Det demokratiska styrelseskicket är en grundbult i värnet av frihet, jämlikhet och
solidaritet. Yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet är omistliga delar av
den politiska demokratin. Därför måste en religiös vänster med kraft värna de demokratiska värdena, varhelst de är hotade. Det är inte ovanligt att demokratikämpar tvingas fly sitt land och får en tillflyktsort i t ex Sverige. Inte så sällan försöker
regering eller underrättelsetjänst från det land de flytt genom trakasserier och spionage försvåra dessa flyktingars liv och verksamhet i Sverige. Svensk lag skall ge ett
starkt skydd åt dessa flyktingar. I den mån främmande makt utsätter flyktingar i
Sverige för politiska eller ekonomiska påtryckningar måste kraftfulla diplomatiska
aktioner vidtas för att sätta stopp för verksamheten.
I fallet Eritrea finns en resolution från FN:s säkerhetsråd 2023 (2011) som fördömer Eritreas agerande i dessa frågor och som ålägger Eritrea att upphöra med utpressning, hot om våld, bedrägeri samt andra olagliga metoder för att kräva in den
s k diaspora-skatten som nämns i motionen. Självklart måste Sverige vidta så starka
åtgärder som möjligt för att motarbeta denna olagliga verksamhet. Sveriges utrikesminister bör på sedvanligt sätt kalla Eritreas ambassadör till sig för att förklara
svensk lagstiftning och efterhöra att Eritrea följer resolution 2023 (2011). Resulta11

tet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionen.
5
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Motion A4 Miljöproblem och möjligheter
När vi hade en stor textilindustri i Sverige så kunde vi se hur våra åar och andra
vattendrag förändrades när kemikalier mm rann ut i dessa. Nu sker detta på andra
ställen i världen. Förbrukningen av textilier ökar snabb och i Sverige köper vi alltmera importerade textilier. Efterfrågan av billiga textilier ökar efterhand som trenderna växer.
Allt flera sk. fattiga länder får obrukbara marker efter orenade utsläpp från färgeriet. Bomullsodlaren fastnar i skuldfällan efter att ha köpt dyra kemiska bekämpningsmedel och textilarbetaren utsätts för hälsofarliga kemikalier i fabriken.
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* Naturfibrer är t.ex. bomull, lin och ull
* Viskos produceras av pappersmassa
* Syntetfibrer görs av olja
Miljöpåverkan sker av all tillverkning av textilfibrer
 viskos ger framförallt försurande utsläpp från fabrikerna
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 att utvinna olja skapar stora miljöproblem och kräver mycket energi
 av naturfibrerna är bomull som odlas konventionellt den fiber som ger störst
miljöproblem
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Efterfrågan på bomull ökar alltmera. Därför odlas bomull också på jordar som inte
är lämpade för bomullsodling. I odlingen används stora mängder bekämpningsmedel, mera än till någon annan gröda. Utöver detta så används konstgödsel som är
mycket energikrävande att framställa och som oftast innehåller tungmetaller, framförallt kadmium. Det lagras i jorden och tas upp av andra växter samt förs vidare
till djur och människor.
Mer än hälften av bomullsodlingarna i världen konstbevattnas, vilket kan leda till
försaltade jordar och brist på dricksvatten. Det krävs minst 350 liter vatten och ett
kilo kemikalier för att bereda ett kilo textil från fibrer. Kemikalierna påverkar arbetarnas hälsa och orsaker skador i miljön eftersom de är giftiga och bryts ned långsamt. Många fabriker i textilproducerande länder saknar avloppsrening, vilket innebär att miljögifterna går rakt ut i mark och vattendrag med stora skador som följd.
12

Mer än 120 miljoner människor i världen är beroende av bomullsproduktion och
textilindustri för sin försörjning.
Vi yrkar
5

1. Att frågan tas upp som en opinionsfråga inom Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet genom att uppmana konsumenterna att efterfråga miljömärkt textil och ekologisk bomull att vi uppmanar konsumenterna att börja ställa krav
på hur våra textilier och kläder tillverkas.
2. Att motionen skickas till vår riksdagsgrupp att tas upp i riksdagen för påverkan i internationellt arbete,
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3. Att motionen skickas till programkommissionen att tas upp i partiets arbete.
Norrbottens Socialdemokrater för tro och solidaritet
Eva Hedesand Lundqvist
ordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A4
Förbundsstyrelsens föredragande: Lilian Lama
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Miljö- och klimatfrågorna är avgörande frågor. Motionären tar upp en del av denna
omfattande problematik. Våra kläder och andra textilier vi använder är en viktig
del av vår vardag. Precis som mat och dryck. Det är därmed viktigt även i denna
sektor att produktionen tar mer hänsyn till miljön och garanterar hälsa hos de som
jobbar i produktionen eller bor i närområdet.
Partiprogrammet tar upp en övergripande samhällsutveckling. Miljö- och klimatfrågor är en viktig fråga som vi ska driva en skarp politik kring. Men den praktiska
politiken uttrycks inte i partiprogrammet, där har vi en mer övergripande inriktning
och färdväg.
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Att miljöfrågan tas upp som en opinionsfråga ser förbundsstyrelsen som positivt,
det ger även utrymme för att informera presumtiva kunder och sprida kunskap om
hur produktionen av det vi äter och kläderna vi har på oss sker. Vi måste arbeta för
att göra vårt samhälle hållbart och detta är ett bra sätt att göra det på. Tillverkning
av textilier ger negativ miljöpåverkan, som beskrivet i motionen. Självklart ska vi
göra vad vi kan för att klä oss miljövänligare. Vi kan handla mer second-hand, använda de kläder vi har längre och handla miljömärkt när vi köper nytt.
Det bästa är alltid att undanröja orsaken till ett problem, i det här fallet att via lagstiftning förbjuda användning av skadliga kemikalier i Sverige. Men Sverige kan
även göra mer för att ställa krav på att produkter som handlas inom EU skall mot13

svara högt ställda krav på social och ekologisk hållbarhet. Dit kan vägen vara väldigt lång, men också nödvändig att gå.
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Näst bäst är att individer tar initiativ till att välja att inte köpa miljöskadliga produkter och det kan vi göra var och en redan nästa gång vi handlar. Ett sätt att skynda
på utvecklingen i miljövänlig riktning är att öka kunskapen och motivationen i konsumentledet och det är just det som är syftet med denna motion.
FS menar att andan i motionen är god och bör bejakas av årsmötet. FS vill lyfta
fram Fairtrade-arbetet. Tro och Solidaritet är medlemmar i föreningen för Fairtrade och det opinionsbildande arbete som efterfrågas sker, eller i alla fall är ambitionen att så skall ske, inom ramen för detta samarbete och därmed kan den delen av
motionen som efterfrågar opinionsarbete anses besvarad. Men vi kan bli tydligare.
Fairtrade bidrar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för bomullsodlare, inklusive miljön. Fairtrade skriver:
”Fairtrade-certifierad bomull blev tillgängligt på den svenska marknaden
2005, som ett resultat av en stor efterfrågan och påtryckningar från konsumenter.
Möjligheten att handla Fairtrade-certifierad bomull ger svenska konsumenter och företag en möjlighet att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och
anställda i utvecklingsländer. Alla plagg och textilier som är producerade
av Fairtrade-certifierad bomull är märkta med Fairtrade-märket för just bomull.”
Eftersom allt opinionsbildande arbete förlorar i trovärdighet om man inte lever
som man lär, borde Tro och Solidaritet säkerställa att våra egna profilkläder etc. är
gjorda av Fairtrade-märkt bomull och att vi informerar om Fairtrade-märkt bomull
när vi säljer/delar ut våra t-shirts.
FS ser inte något problem i att motionen skickas till riksdagsgruppen, men kommuner och landsting har nog en minst lika viktig roll att spela genom sin offentliga
upphandling. Vi borde därför uppmana socialdemokratiska landstings- och kommunalpolitiker att arbeta för krav på Fairtrade-märkt bomull i offentlig upphandling, eftersom landsting och kommuner är stora upphandlare av t.ex. arbetskläder.
Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla att-sats 1,
2) Att skicka motionen till STS grupp i riksdagsdagen samt
3) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion A5 Mat en mänsklig rättighet
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 står det att
”envar har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens välbefinnande och hälsa inkl. mat. Tanken att varje människa har rätt att äta sig mätt har
sedan slagits fast i flera internationella regelverk”.

10

Det innebär att stater aktivt måste stärka människors tillgång till och användning av
resurser och tillgångar för att garantera deras livsuppehälle. Några exempel är att
när människor inte har reell möjlighet att skaffa mat så måste staten gå in och direkt ge dem mat. Detta gäller t.ex. vid naturkatastrofer, väpnade konflikter, vid
sjukdom eller där de av andra orsaker inte kan arbeta.
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Sveriges regering menar att ”rätten” är allt för svår att definiera och att man därför
inte kan hävda i domstol att en kränkning avseende rätten till mat har begåtts. Detta har inneburit att Sverige inte har anslutit sig till innehållet i tilläggsprotokollet i
FN från 2009. Hittills har 24 länder skrivit in rätten till mat i sin nationella lagstiftning. Även om konventionerna om mänskliga rättigheter skapar skyldigheter för
stater i första hand så har vi alla människor också skyldigheter och moraliskt ansvar
för matfrågorna i världen.
Detta är naturligtvis en kontroversiell fråga. FN och andra organisationer kan hjälpa till om staterna begär hjälp. Men många stater följer inte FN-förklaringen. Ett
exempel som vi ser just nu är Syrien där matleveranser får stå och vänta på intransporter i Homs.
Vi yrkar;

25

1. Att frågan om Sveriges anslutning till FN:s allmänna förklaring ang. rätt till
en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens välbefinnande och
hälsa inkl. mat samt detsamma till tilläggsprotokollet i FN från 2009 bör tas
upp i riksdagen i samband med diskussion om Mänskliga Rättigheter,
2. Att motionen bifalls av årsmötet och skickas vidare till riksdagsgruppen,
3. Att vi inom STS, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet tar upp frågan i
vårt handlingsprogram,
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4. Att motionen skickas till programkommissionen i partiet.
Norrbottens socialdemokrater för tro och solidaritet
Eva Hedesand Lundqvist, Distriktsordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A5
Förbundsstyrelsens föredragande: Agneta Brendt
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När FN, i december 2008, beslutade om ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter blev det möjligt för individer som
fått sina ekonomiska eller sociala rättigheter kränkta på nationell nivå, att klaga och
få sin rätt prövad inom FN. För att tilläggsprotokollet ska träda i kraft måste minst
tio länder skriva under. I september 2009 öppnades protokollet för staternas signering. Hittills har 32 länder signerat, däribland Finland, Nederländerna och Belgien.
Sverige finns inte med bland de länder som signerat tilläggsprotokollet.
Sveriges utrikesminister Carl Bildt har i ett skriftligt svar i riksdagen, 13 januari
2009, bland annat sagt att, "Sverige inte är övertygat om att enskild klagorätt är det
bästa sättet att främja de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESKrättigheterna), inte minst eftersom ESK-rättigheternas karaktär ofta gör det mycket
svårt att med precision ange när en kränkning ska anses ha begåtts". Sveriges nuvarande regeringen har deklarerat att man inte har för avsikt att underteckna protokollet inom en snar framtid.
Motionären anser att frågan om att Sverige bör ansluta sig till FN:s tilläggsprotokoll från 2009, den sk ESK-konventionen, bör tas upp i riksdagen i samband med
diskussioner om Mänskliga Rättigheter. ESK-rättigheterna har diskuterats i riksdagen vid ett flertal tillfällen. En an de senaste tillfällena är via en motion den 3 oktober 2011 inlämnad av Christer Engelhardt (s) där han kräver att Sverige bör underteckna tilläggsprotokollet. Engelhardt skriver:
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”Att inte skriva på tilläggsprotokollet, och att ha motarbetat dess tillkomst, ställer
Sverige i en dålig dager. Tilläggsprotokollet är en realitet, ESK-rättigheterna har varit det sedan 1966. Att skriva på protokollet leder inte till att andra rättigheter nedvärderas, istället får äntligen alla rättigheter samma status. Både FN och Sverige har
slagit fast att de mänskliga rättigheterna är odelbara, inbördes beroende av varandra
och inte kan rangordnas. Sverige bör vara ett internationellt föredöme och en stark
röst i världen för mänskliga rättigheter – och bör därför snarast sälla sig till skaran
av undertecknare med målet att ratificera tilläggsprotokollet.”

35

Det är inte svårt att hålla med Christer Engelhardt. Rätten att kunna äta sig mätt är
en mycket viktig fråga och FN:s första mål i Milleniemålen är också att ”Utrota extrem fattigdom och hunger”. Delmålen är att halvera andelen människor som lever
på mindre än en dollar per dag till 2015, jämfört med 1990, samt att halvera andelen människor som lider av hunger till 2015 jämfört med 1990. I FN:s rapport från
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2010 konstaterar man att fattigdomsminskningen går framåt trots svåra bakslag orsakade av den ekonomiska lågkonjunkturen och kriserna för livsmedels- och energiförsörjningen och som helhet är utvecklingsländerna fortfarande på väg att nå
målen att halvera fattigdomen senast 2015.
5

Det är förbundsstyrelsens uppfattning att kampen mot att utrota fattigdom och
hunger skulle gynnas av att Sverige signerar FNs tilläggsprotokoll om ESKrättigheter. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för
programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
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1) Att uppmana ledamöter i riksdagen att arbeta för att Sverige utan reservationer ansluter sig till tilläggsprotokollet från 2009 till FN-konventionen om de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna,
2) Att motionen skickas till STS grupp i riksdagen samt
3) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion A6 De globala handelsreglerna
När WTO bildades år 1995 så fördes handeln med jordbruksprodukter in under ett
globalt avtal, jordbruksavtalet. Många är idag eniga om att jordbruksavtalet inte är
rättvist.
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Jordbruksavtalet ger EU och USA stora möjligheter att fortsätta stödja sina egna
bönder. Det ger emellertid ett begränsat handlingsutrymme för utvecklingsländerna
att besluta om sin egen jordbrukspolitik och handelspolitik.
Alltsedan jordbruksavtalet tecknades så har en allians bildats mellan bl.a. Indien,
Brasilien, Sydafrika och Kina m.fl. och som driver på för att EU och USA ska
öppna sig för ökad import och för en minskning av de egna bönderna i EU och
USA. En annan allians försöker öka utvecklingsländernas möjligheter att skydda sig
mot utländsk konkurrens genom att höja tullarna.
Sommaren 2008 var man nära en ny bred WTO-överenskommelse. En konflikt
inom jordbruksområdet gjorde emellertid att man inte kunde nå enighet. Konflikten handlade om vilket utrymme utvecklingsländerna skall ha för att skydda sig mot
plötsliga importökningar. Sen den konflikten har mycket lite hänt.
Många utvecklingsorganisationer hävdar att fattiga länder måste få utrymme att
själva utforma en handelspolitik som överensstämmer med ländernas egna förutsättningar och strategier.
17

Inom EU skall det under år 2012 beslutas om en ny reform av jordbrukspolitiken.
Vi yrkar
1. Att vi från svensk sida driver på en förändring av jordbruksavtalet och att
frågorna tas upp i detta om;
5

1) stöd för att hjälpa till att utveckla utsatta länders marknader
2) Att inte marknaderna i utsatta länder undermineras av billiga importvaror
3) Att vi i Sverige försöker påverka EU att främja global, och inte bara europeisk livsmedelstrygghet
2. Att motionen bifalles av årsmötet
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3. Att motionen skickas till programkommissionen i partiet
4. Att motionen skickas till Socialdemokratiska gruppen i EU
5. Att motionen skickas till vår riksdagsgrupp
Norrbottens Socialdemokrater för tro och solidaritet
Eva Hedesand Lundqvist, distriktsordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A6
Förbundsstyrelsens föredragande: Jonas Magnusson

20

Motionen om att förändra de globala handelsreglerna väcker till liv en av grundbultarna för vår rörelses internationella engagemang: alla människors rätt till säker tillgång till trygga livsmedel oavsett geografisk position på jorden, tillgång till ekonomiska resurser, etnicitet, ålder eller kön.
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Motionen grundar sig också på en politisk hållning som vi delar, nämligen att det är
viktigt att i första hand hjälpa människor till självhjälp och ge alla människor rätten
att få leva av sitt eget arbete. Idag utestängs många småbönder i andra delar av
världen från denna möjlighet på grund av bland annat de globala handelsavtalens
utseende och tillämpning där den Europeiska Unionen har en central roll.
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Det väcker också frågor om Europeiska Unionens roll i en global värld. Den jordbrukspolitik (CAP) som dåvarande EG startade i och med Romfördraget 1957
hade som mål att öka produktionen i dess medlemsländer av jordbruksprodukter i
syfte att möjliggöra livsmedelstrygghet för dess medlemsstaters medlemmar. Förbundsstyrelsen noterar att det nu gått 55 år sedan denna process startades och att
inriktningen av EU:s jordbrukspolitik alltmer kommit att få fokus på att stödja
bönderna inom EU snarare än tillgång till livsmedel för Europas medborgare.
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Förbundsstyrelsen delar uppfattningen som motionären framför att bristen på förändring lett fram till starkt negativa konsekvenser för jordens övriga jordbrukares
och länders möjlighet att exportera sina jordbruksprodukter. EU:s nuvarande jordbrukspolitik och dess, enligt vår uppfattning, ensidiga betonande av EU:s bönders
intressen tar sig uttryck i de politiska positioner som bl a EU-kommissionen och
EU:s ministerråd intar i förhandlingarna globalt om nya frihandelsavtal. Det är dessa positioner som motionären vill att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
mera aktivt än idag ska söka påverka bort från protektionism.
Förbundsstyrelsen menar, liksom motionären, att det är hög tid att vi nu går från
ord till handling och påverkar EU:s politiska ledning till en annan mer frihandelsvänlig position, något som vi tror skulle gynna de ofta småskaliga jordbruk som
finns på exempelvis den afrikanska kontinenten men även annorstädes i världen.
Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionens första att-sats,
2) Att skicka den till den svenska s-gruppen i EU-parlamentet, och till STS
grupp i riksdagen samt
3) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion A7 BDS
Israel gör anspråk på att vara en demokrati, men vi vet, att det är en demokrati med
stora skönhetsfläckar. 20% av dess befolkning diskrimineras på en rad olika sätt, bl
a genom lagen om återvändande, som endast omfattar dem som har judisk etnicitet, och genom att 93% av marken inte ens teoretiskt kan köpas av den arabiska
minoriteten.
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Lägg till detta den nu 45-åriga ockupationen, där Israel konsekvent och systematiskt bryter mot rader av internationella lagar. Än så länge gör man det i praktiken i
skydd av straffrihet. Det internationella samfundet pratar, protesterar och fördömer men utan handling. Fråga är hur länge till?
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Flera framstående sydafrikaner betecknar numera Israel som en apartheidstat, en
apartheid som är så mycket smartare utformad än den avskydda sydafrikanska och
just därför så mycket värre. Och det gamla tabut att ens diskutera sanktioner mot
Israel är på väg att lösas upp. Allt fler inser nämligen, att det är skillnad på judar
och Israel. Antisemitistiska bojkotter av judars butiker har ingenting att göra med
19

bojkott av olagliga bosättarprodukter. Det förra var utslag av nazism och fördomar, det senare är en medveten och genomtänkt politisk påtryckning till försvar för
mänskliga rättigheter. Förintelsen är ingen ursäkt för israeliska brott mot Fjärde
Genevekonventionen.
5

10

15

Från palestinskt håll – även bland kyrkoledare – finns det sen flera år tillbaka en
förväntan om ett internationellt stöd för deras kampanj för BDS – Boycott, Divestment, Sanctions. De ser tiden mogen för Palestinas sydafrikanska ögonblick,
och det finns ett blygsamt men växande stöd för BDS även på israeliskt håll.
Den svenska debatten om olika former för sanktioner mot Israel och dess koloniala politik har hittills varit oengagerad, ja, närmast räddhågad. Det är dags att bryta
den försiktigheten. Förbundet Tro och Solidaritet har nu möjlighet att än en gång
ta spetsen i Palestinafrågan genom att börja studera vilka former för BDS, som
successivt kan göras till föremål för opinionsbildning och praktisk politik. En rad
aktioner är möjliga:
 Krav på ett stopp för den gynnade exportstatus Israel har t ex i EU, till dess
att man lever upp till kraven på mänskliga rättigheter
 En allmän konsumentbojkott av alla produkter och tjänster från israeliska
företag och från internationella företag, som tjänar på Israels brott mot folkrätten
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 Ett tillbakadragande av kapital från dessa företag
 Bojkott av alla israeliska akademiska, kulturella, sport- och turistinstitutioner,
som på olika sätt medverkar i ockupationen
 Söka blockera dessa även från internationella organisationer och organ
 Kampanj för ett stopp för all vapenhandel – till och från Israel
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30

Samtidigt finns det skäl att aktivt stödja etiska pilgrimsresor och etisk investeringspolitik, dvs inga investeringar i företag som tjänar på Israels ockupation men däremot i palestinska företag, som gynnar den ekonomiska utvecklingen i de palestinska områdena.
Kraven och förslagen är inte nya, men Sverige har snarast hamnat på efterkälken i
BDS-frågan. Det är hög tid för svenska folkrörelser och partier att ta frågan om
BDS på allvar – både för palestiniernas och israelernas skull. Att återföra Israel från
den brottets bana man hängett sig åt nu i många år är en uppgift värdig det internationella samfundet. För att det ska bli möjligt krävs dock att Israels hittillsvarande
straffrihet upphävs, och att kriminalitetens pris blir kännbart.
20

Jag yrkar därför att förbundskongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen
1. Att snarast ta sig an BDS-frågan i syfte att utveckla en strategisk plan för att
successivt vinna ett brett stöd för en aktiv BDS-politik,
5

2. Att därvid ta vara på erfarenheterna från den svenska mobiliseringen för
kampen mot apartheid i Sydafrika.
Uppsala i mars 2012
Bernt Jonsson
Förbundsstyrelsens yttrande över motion A7
Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld

10

15

20

25

30

Den israeliska ockupations- och bosättningspolitiken fortsätter att kränka folkrätten och utgör ett hinder för fredsförhandlingar mellan israeler och palestinier. Staten Israel har rätt till existens inom säkra och erkända gränser. Men även det palestinska folket har rätt till en självständig stat, en rätt som hittills har förvägrats dem.
Israels högerdominerade regering visar ingen vilja att på allvar gå vidare på vägen
mot en tvåstatslösning. Palestinierna har vänt sig till FN för att den vägen få ett erkännande för staten Palestina. Det är en skam för svensk utrikespolitik att den borgerliga regeringen beordrade den svenska delegationen att rösta nej till Palestinas
medlemskap i FN-organet Unesco. Sverige bör redan nu deklarera sin avsikt att erkänna Palestina när frågan kommer upp till beslut i FN.
Palestinierna måste för att vinna ökad trovärdighet för sin sak skapa ett samlat ledarskap och en interimsregering med uppdrag att utlysa palestinska val. Alla parter
måste avstå från terrorhandlingar. Beskjutningar från Gaza mot civila mål i Israel är
oacceptabla. Endast seriösa förhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan nå en
hållbar lösning som bidrar till både fred och säkerhet. Israel är den starkare parten i
konflikten och har därför ett större ansvar att bidra till en fredlig lösning.
Vi tror fortfarande på en framtid med två stater, Israel och Palestina, inom säkra
och erkända gränser. En sådan kräver att Israels ockupation av Västbanken och
blockad av Gaza upphör, samt att muren på ockuperad mark avlägsnas. De bosättningar som byggts på ockuperad mark i strid mot folkrätten måste nedmonteras.
EU har beslutat att suspendera sitt uppgraderade samarbete med Israel. När nya
avtal och aktionsplaner mellan EU och Israel ska utformas, är det ett starkt krav att
konkreta skrivningar om mänskliga rättigheter för folket på de ockuperade områdena görs. Världssamfundet ska vara öppet för dialog med alla valda palestinska företrädare, inklusive Hamas som segrade i de demokratiska palestinska valen 2006.
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Omvärlden måste stödja den inompalestinska dialogen och de steg mot försoning
som i maj månad 2011 tagits mellan Hamas och Fatah i syfte att få till stånd en ny
samlingsregering. För att ett framtida fritt Palestina ska kunna vara livskraftigt
krävs att demokratin förstärks samt att våld och korruption upphör.
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Vi tror inte att en generell bojkott av Israel skulle vara verkningsfull, utan snarare
bidra till att stärka högerkrafterna i Israel. Vi stöder därför t ex inte kravet på ett
generellt borttagande av israeliska matvaror ut livsmedelsbutikerna. Men en viktig
aspekt är att produkter tillverkade av bosättare på den ockuperade Västbanken inte
ursprungsmärks som israeliska varor i syfte att få skattelättnader i enlighet med
handelsavtal mellan EU och Israel, utan i stället med särskild ursprungsmärkning
från det ockuperade Västbanken. Motionären pekar på flera viktiga steg som skulle
kunna tas i riktning mot att genom riktade sanktioner skärpa trycket på Israel och
dess ockupationspolitik. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att
redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionen.

Motion A8 Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt
I finanskrisens spår har diskussionen om rika och fattiga såväl i världen som helhet
som inom länder och regioner fått tydligt momentum.
I Sverige presenterade nyligen LO en ny rapport om de ökande inkomstklyftorna. I
världens huvudstäder demonstreras mot de ökade inkomstojämlikheten.
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Problemet handlar dock inte bara om inkomster. Lika viktigt är att värna om att
nationer, såväl i de industrialiserade länderna som i utvecklingsländerna har möjlighet att kräva in de skatteintäkter som är en förutsättning för välfärd åt sina medborgare. Det handlar om utbildning, hälso- och sjukvård och ekonomiskt skydd för
utsatta invånare.
Det är av oerhörd vikt att globala ekonomiska aktörer i form av multinationella företagskoncerner tvingas bidra med skatteresurser i länder de har inte bara försäljning och konsumtion utan också produktion i.
STS har tidigare (Skellefteåkongressen) anammat som sin hållning att verka för minimibeskattning av bolag, kapital och miljöförstörande verksamhet på EU-nivå.
Vi bör nu gå vidare och agera ytterligare inom området skattekonkurrens och skatteflykt.
22

Inom EU:s politiska maskineri drivs nu frågan om att täta till möjligheter till skatteflykt från jordens råvaruproducerande men ofta statsbudgetmässigt fattiga länder.
Här har bland annat organisationen Concord som STS är medlemmar i agerat för
att få en annan tingens ordning till stånd.
5
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Just nu är det särskilt viktigt att Sverige agerar i denna politiska process mot såväl
EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd på de sätt som är relevanta. Det finns bland annat en risk att den nuvarande svenska regeringen intar en
passiv hållning gentemot försöken att täta till möjligheter för skatteflykt och istället
ser skattekonkurrens som något naturligt och kanske även något positivt. Mot detta
bör stå en kraftig motståndsrörelse där STS är en given del.
Jag vill att förbundsårsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag
1. Att engagera sig tydligare än tidigare i arbetet mot skatteflykt, med särskilt
fokus på fattiga råvaruproducerande länders möjlighet att skydda sina skatteintäkter,
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2. Att detta sker genom att överlämna motionen till riksdagsledamöter och EUparlamentariker för vidare aktiviteter i motionens anda,
3. Att också tydligare driva motionen inom ramen för STS medlemskap i organisationen Concord.

20

Jonas Magnusson
Ordf. Kristna socialdemokrater i Jönköpings Kommun.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion A8
Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld
Motionären väcker en fråga som har relevans för centrala socialdemokratiska perspektiv på både inrikes- och utrikespolitik.
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I många länder med fattig befolkning finns naturtillgångar som vida överstiger värdet av världens samlade bistånd. Men idag lever omkring 1,5 miljard människor på
mindre än 2 US dollar om dagen i länder som samtidigt är mycket rika på naturresurser. Inom EU diskuteras nu en lag som skulle tvinga olje-, gruv- och skogsföretag att publicera information om sina betalningar till regeringar i varje land där de
verkar. Det kallas land-för-land-rapportering. En sådan lag är ett initiativ för att
bekämpa så kallad kapitalflykt – att företag för ut vinster utan att betala skatt i de
länder de verkar. Utebliven skatt är ett utbrett problem som gör att utvecklingsländer går miste om resurser som skulle kunna investeras i egen fattigdomsbekämpning men egentligen för att bygga landet med fungerande infrastruktur, skolor och
högre utbildning, sjukhus och en egen stark offentlig sektor som kan säkerställa att
23

företag och individer håller landets lagar. Multinationella företags kapitalflykt kostar idag utvecklingsländer mer än vad de förlorar genom korruption och mer än det
bistånd de får.
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I motsats till vad de flesta tror, så är Södra Afrika en nettoutlånare till resten av
världen i den meningen att dess utländska tillgångar överskrider dess utländska
skulder. Men medan dessa tillgångar finns hos privatpersoner, är skulderna offentliga och ägs av den afrikanska befolkningen genom deras regeringar. Den ackumulerade kapitalflykten från Afrika söder om Sahara från 1970-talet och framåt – över
700 miljarder amerikanska dollar – överskrider med råge den skuld som regionen
har. I detta arbete står stora delar av det civila samhället i Sverige enat, och många
tex ActionAid, CONCORD Sverige, Diakonia och Forum Syd gör ett mycket bra
arbete i dessa frågor.
STS är en av de kanaler genom vilka det civila samhället kan göra sin röst hörd i
Sveriges riksdag.
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Den fråga motionären väcker är en klassisk socialdemokratisk fråga. Nu handlar
det om att stödja varje lands rätt att beskatta verksamhet som pågår inom landets
gränser. Många fattiga länder skulle vara självförsörjande och inte behöva ta emot
bistånd och inte heller behöva ta dyra utländska lån om de hade en starkare stat
som hade resurser att kontrollera sina gränser och ta in skatt.
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Förbundsstyrelsen ställer sig bakom motionen och riktar en stark uppmaning till
partigruppen att inom riksdagen och inom EU finna vägar att öka fattiga länders
möjlighet att beskatta företag som gör vinst på ländernas naturtillgångar. Resultatet
av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionen.
Motion A9 Medlemskap i demokratiakademin, initierad av Civitas och
Maat for Peace
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har genom sin delaktighet och sitt engagemang i Israel/Palestinafrågan aktivt utvecklat och underhållit kontakter med personer och organisationer i Israel och Palestina sedan mitten på 1960-talet.
Under årens lopp har medlemmar genom studiebesök och ideellt arbete fått mycket goda kontakter med personer som på olika sätt arbetar för fred och utveckling
av demokrati i det civila samhället. När det gäller palestinska organisationer i Gaza
24

har det, på grund av den rådande politiska situationen i området, varit mycket svårt
för människor att träffas och tillsammans som medlemmar i solidariska rörelser
kunna manifestera enighet och lära av varandra.
5

10

Trots detta har viljan och intresset inte svalnat, utan snarast ökat och stärkts, där
bästa exemplet är den Arabiska våren. En organisations arbete i Gaza, Civitas Institute, har vi kunnat följa sedan dess start 2001 och dess initiativtagare sedan 1992.
Trots den politiska turbulensen i Gaza och dess utsatta läge för Israels vedergällningsattacker, har Civitas och dess medlemmar lyckats fortsätta sitt arbete och även
utvecklat nya former för samarbete. De har också lyckats söka och få kontakt med
likasinnade organisationer i den övriga arabvärlden och i Europa. Socialdemokrater
för Tro och Solidaritet är en av dem. Den egyptiska organisationen Maat for Peace
en annan.
Nu är ett initiativ taget att bilda en akademi för demokratisk utveckling och utbyte.
Förslaget är
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Att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet söker medlemskap i den
planerade demokratiakademin, och förenas i ett solidaritetsarbete med
Civitas från Gaza och Maat från Egypten.
Lena Lönnqvist Kjell Ljungh
medlemmar i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Dalarna
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A9
Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld
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1.

Den arabiska våren har förändrat det politiska landskapet i Mellanöstern och i
Nordafrika. De arabiska folkens längtan efter demokrati och frihet förtjänar vårt
starkaste stöd och ställer socialdemokratin inför utmaningen att utarbeta en strategi
för hur vi bäst kan bistå dem i deras kamp. Solidaritetsarbetet med de arabiska folken kan utövas i flera former: politiskt, ekonomiskt och genom utbildning.
Sedan 2007 samarbetar Socialdemokrater för Tro och Solidaritet med Civitas Institute på Gaza. Arbetet innebär i korthet att palestinska NGO:s (Non-Govenmental
Organizations) på Gaza ges träning i demokratiskt folkrörelsearbetet och organisationsarbete. Resultaten är goda och många små NGO har efter avklarad kurs med
Civitas lyckats söka extern finansiering. STS:s samarbete med en kvalificerad samarbetspart på Gaza – Civitas Institute - kan därmed bidra till att unga män och
kvinnor ges kunskap och ett meningsfullt arbete så att de bidrar till att bygga upp
Gazaremsan.
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I rådande prekära läge på Gaza – med hög arbetslöshet och stora politiska och militära spänningar - är det mycket lätt för unga män att dras in i fraktionsstrider mellan olika palestinska fraktioner eller i motståndet mot Israel. Vi vet att välutbildade
kvinnor ges en mer jämlik roll i samhället och vi vet att risken för att giftas bort i
unga år minskar och vi vet att välutbildade kvinnor i vuxen ålder föder ett mindre
antal barn. På detta vis ger Civitas kurser både unga män och unga kvinnor på
Gaza en ökad möjlighet till ett meningsfullt och jämlikt liv. Sedan 2007 har Civitas
stadigt ökat antalet kvinnor i sina program och nu är fördelningen 49 procent
kvinnor och 51 procent män.
Som del i vårt projekt har Civitas under tre år arrangerat konferenser om det civila
samhällets roll i arabvärlden. De två senaste konferenserna har förlagts till Kairo
och därigenom har nya samarbeten kunnat etableras. Numer arrangerar Civitas
konferenser och studentutbyten med organisationen Maat for Peace Development
and Human Rights in Kairo. Dessa kurser i Kairo innebär att ca 20 unga från de
NGO som tränas av Civitas ges möjlighet att resa utanför Gaza för att stimuleras
av kontakter med NGO i Kairo och för att ges möjlighet att lämna den blockerade
Gaza-remsan.
Under året 2011-2012 har samarbetet mellan STS och Civitas tagit flera kvalitativt
nya steg. Sedan 2010 har Civitas, STS och Maat diskuterat att starta en slags demokratiakademi för civila samhället i arabvärlden. Denna har givits arbetsnamnet Civitas Academy och skall vara placerad i Kairo. Flera aktörer i Palestina och Egypten
men även i Jordanien och i Jemen visade intresse redan 2010. Till de konferenser
Civitas gjort har det kommit flera deltagare och besökare från andra arabiska länder. Under vintern 2011-2012 lämnade STS in en ansökan om förstudiemedel till
Palmecentret för att planera hur Civitas Academy kan byggas. Civitas har lämnat
in en ansökan till EU inom programmet: ”Strengthening the Capacities of Non-State Actors Actions in partner countries (Multi-country)”. I EU-ansökan ingår STS som en part
bredvid Maat for Peace. Huvudansökande är Civitas Institute på Gaza.
Erfarenheterna av samarbetet med Civitas och med Maat är hittills mycket goda.
Demokratiakademin är fortfarande under uppbyggnad och förbundet kan därför
inte i formell mening söka medlemskap i den. Men vi uppfattar motionärernas yrkande som en maning att fullt ut medverka i uppbyggandet och genomförandet av
akademin och i den betydelsen vill vi gärna bifalla motionen. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionen.
26
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Motion A10 Öppenhet och transparens avseende svensk
vapenexport
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vill avskaffa vapenexporten helt, men
medan exporten fortfarande pågår är det viktigt att nuvarande regler följs och att
ansvariga kan ställas till svars för sina beslut. Idag försvåras detta ansvarsutkrävande av sekretessbestämmelser.
Den som löpande ansvarar för att gällande regler följs är ISP, Inspektionen för
Strategiska Produkter, och dess generaldirektör. För att säkra den demokratiska
förankringen finns Exportkontrollrådet där riksdagsledamöter från de olika partierna är med och där viktiga frågor ska lyftas.
ISP:s generaldirektör har ofta sagt att svensk vapenexport är förankrad i riksdagen
och syftar bla på diskussionerna i Exportkontrollrådet. Dock får dess ledamöter
inte berätta vad som tas upp där, inte ens till sina partivänner. Detta hämmar det
demokratiska samtalet och försvårar utkrävandet av ansvar.
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Om svenska myndigheter exempelvis är inblandade i att överföra högteknologiskt
vapenkunnande till en brutal diktatur är det viktigt att detta kan diskuteras innan
det blir verklighet. Demokratins grund är folkstyre och det som inte tål att stå med
i protokollen är antagligen inte värt att genomföra.
Vi föreslår förbundsårsmötet besluta
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1. Att verka för att svenska myndigheters agerande rörande vapenexport präglas av öppenhet och transparens,
2. Att protokollen från Exportkontrollrådet offentliggörs,
3. Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
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Ingvar Almrot, Norrköping
Sara Fransson, Växjö

Jon Bergeå, Stockholm
Klas Corbelius, Norrköping
Anders Härnbro, Finspång Simon Wessbo, Linköping

Förbundsstyrelsens yttrande över motion A10
Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld
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Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har under många år aktivt arbetat för att
begränsa den svenska vapenhandeln och för att göra svensk vapenexportpolitik betydligt mer restriktiv. Vid kongressen 2009 beslöts att förbundet skulle verka för ett
totalförbud av svensk vapenexport
Under det kalla kriget motiverades den svenska vapenexporten med att den militära
alliansfriheten förutsatte en livskraftig svensk vapenindustri. Efter det kalla krigets
27

slut har det argumentet inte längre samma giltighet. Därför finns det i dag bättre
politiska förutsättningar att inrama den svenska vapenexporten med ett än strängare regelverk och på sikt kunna ersätta produktionen av vapen med civil produktion.
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Handeln med krigsmateriel ska minska och kontrolleras med strikta nationella och
internationella regler. Dagens regelverk säger att grundregeln är att all krigsmaterielexport är förbjuden men att undantag kan medges om den tillgodoser svenska försvarets behov eller är säkerhetspolitiskt önskvärd. Undantag skall dock inte medges till land
som befinner sig i väpnad konflikt med ett annat land eller till land som befinner
sig i väpnad inre konflikt. Undantag skall heller inte göras till land som begår omfattande och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Dessa principer
måste fortsätta att gälla och efterlevas striktare än vad som nu är fallet. Näringspolitiska skäl får aldrig utgöra motiv för en eventuell export.
Att främja demokrati är en huvudlinje i svensk utrikespolitik. Krigsmaterielexport
till diktaturer legitimerar dess styrelseskick och motverkar möjligheterna till en demokratisk utveckling. Av dessa skäl anser vi att i tillägg till ovan beskrivna absoluta
hinder för krigsmaterielexport ett förbud mot export till icke-demokratiska länder
införs i regelverket- ett s k demokratikriterium. Det är inte logiskt att Sverige förbjuder export av vapen till ett visst land och sedan stödjer samma lands krigsindustri genom vapenimport. Liknande principer måste därför gälla såväl för vapenexporten som för importen. Öppenheten och den demokratiska kontrollen över
svensk vapenexport måste förbättras. Ett offentliggörande av protokollen från Exportkontrollrådet skulle kräva en förändring av sekretesslagen och sannolikt innebära att de avgörande diskussionerna om enskilda affärer flyttades till ett annat forum. Vi tror därför att det vore ett bättre förslag att ge de parlamentariska representanterna i Exportrådet starkare befogenheter och även ge representanter från
civilsamhället en plats i rådet.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har lyft frågan på många olika sätt, genom
interna möten, offentliga möten, debattartiklar bl a i Norrköpings Tidningar, på
Newsmill, i pressmeddelanden, blogginlägg, intervju i Tro och Politik, inlägg på
Twitter @s_vapenexport och Facebook, där gruppen (S)toppa vapenexporten fått
allt fler medlemmar. En höjdpunkt var det välbesökta seminariet i Almedalen 2011
där bla riksdagsledamöterna Thomas Strand (S) och Caroline Szyber (Kd) deltog.
En annan var medverkan vid manifestation mot vapenexport till diktaturer på Sergels Torg i mars 2012 där förutom vi även SSU och S-kvinnor tog tydlig ställning.
28
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De senaste åren har den svenska vapenexporten ökat. Skandalen med bygget av en
vapenfabrik i Saudiarabien visar behovet av en skärpning av regelverket och att de
regler som finns efterlevs. Det kan vara värt att påminna om att förbundet 2005
skarpt kritiserade det samarbetsavtal inom försvarsområdet som under en socialdemokratisk regering slöts med Saudiarabien. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin
helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla att-sats 1,
2) Att skicka motionen till STS grupp i riksdagen samt
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3) Att i övrigt anse motionen besvarad.
Motion A11 Arbetarrörelsens råd för fred och solidaritet
Svensk arbetarrörelse har erfarenhet och tradition av att ge stöd till organisationer
och befrielserörelser över hela världen.
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För detta arbete är Olof Palme International Center (Palmecentret) det samordnande organet med arbetarrörelsens medlemsorganisationer som grund och uppdragsgivare. Palmecentret bildades 1992. Arbetarrörelsens Internationella Centrum
och Arbetarrörelsens Fredsforum blev då en del av Palmecentret.
Biståndsmedel till arbetarrörelsens internationella projekt kanaliseras från Sida till
Palmecentret. Sidas krav på mottagare har sedan några år blivit allt mer komplicerade och hårt styrda av de värderingar och principer som dragits upp av regeringen
i samklang med EU:s regelverk. Det har gått så långt att det inte sällan upplevs som
om mottagarnas specifika behov är underordnade och får åsidosättas till förmån
för regelverket.
Eftersom denna hantering i så hög grad kräver professionalitet har Palmecentret
under årens lopp utvecklats från sin ursprungliga roll, att stödja initiativ från medlemsorganisationerna, till att allt mer bli en professionell tjänstemannaenhet, som
mer och mer tar över medlemsorganisationernas initiativ, verksamhet och ansvar.
Antalet projekt i samarbete med medlemsorganisationerna har minskat och det är
idag väsentligt många fler projekt som drivs enbart av Palmecentret än tidigare.
Detta är sannolikt ingen önskan hos Palmecentrets styrelse och ledning utan en effekt av att man måste följa regelverket för att få tillgång till medel från Sida.
Resultatet blir tyvärr att vi mister en stor del av det direkta engagemang för fred
och rättvisa som ett ”lokalt-globalt” solidaritetsarbete skapar i en folkrörelse. För29

skjutningen av engagemang från medlemsorganisationerna till ”tjänstemannaorganisationen Palmecentret” har väsentligt dränerat arbetarrörelsens organisationers
ambition, vilja och förmåga att vidmakthålla internationella kontakter.
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Det är inte alls längre självklart att arbetarrörelsens lokalt aktiva har internationella
kontakter som man lärt känna i den gemensamma kampen. Det är inte heller självklart att en lokal eller regional grupp tar initiativ för att arbeta konkret för fred, mot
orättvisor och korruption och för en rättssäker och demokratisk värld.
För att uppmuntra till sådan aktivitet och för att utmana det system som leder till
tekniskt fulländade biståndsprojekt, men inte till lokalt engagemang och personliga
kontakter behövs nya initiativ inom socialdemokratin, i nära samarbete med Palmecentret, fackliga organisationer och ABF.
Förslaget är
1. Att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet inbjuder i första hand skvinnor, SSU och s-studenter till ett gemensamt initiativ genom bildande av
ett råd för fred och solidaritet med syfte att levandegöra samtalet om det
globala ansvaret och verka för konkret solidaritetsarbete och en ökad kontakt mellan lokalt aktiva i Sverige och internationella organisationer.
Lena Lönnqvist
Kjell Ljungh
medlemmar i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Dalarna
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A11
Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld
Under senare år har vi sett hur Alliansregeringen och Gunilla Carlsson gått till angrepp mot det biståndsministern i en lördagsintervju i februari 2012 kallat ”pratbistånd”. Gunilla Carlsson har kritiserat genderanalyser, medvetandegörande och
nätverksbygge – de kallas pratbluffen - och hon vill se ett mer konkret bistånd.
Parallellt med denna hållning från regeringen har kraven på planering och uppföljning av biståndsprojekt vuxit. SIDA ställer högre krav på att ramorganisationerna
(tex Palmecenret) följer upp projektens planering och redovisning av moment för
moment i arbetet. Detta gör att ramorganisationerna i sin tur ökar kraven på och
arbetsbördan för de som administrerar projekten (inom tex STS). Det blir mer och
mer formulär och blanketter att fylla i och att följa upp. Arbetet blir mindre och
mindre flexibelt för utförare, men enklare att styra för SIDA. Alltmer av projektarbetet kräver välutbildade ekonomer för att rapportering skall ske korrekt. En del
menar att denna utveckling är bra för att den gör att biståndet alltmer sköts om av
universitetsutbildade ekonomer och att därmed kostnadseffektiviteten i biståndet
30
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ökar samt att närvaron av professionella handläggare ökar chanserna att avslöja
korruption. Andra menar att samhällsbygge kräver mer än det man lär på universiteten, och att folkrörelsernas människor kan saker om samhällsbygge och att biståndet förlorar i kvalitet om folkrörelsernas människor inte längre deltar i biståndet.
Under denna utveckling mot mer och mer komplicerad rapportering ser vi att Palmecentrets medlemsorganisationer i allt högre grad avsäger sig ansvaret för biståndsprojekt och överlämnar dem till Palmecentrets kansli. Motivering är ofta att
man tappat lusten att arbeta ideellt med bistånd. I andra fall är motiveringen att
kraven på rapportering gradvis blivit så höga att en lekman känner sig osäker på
om han/hon fyllt i alla blanketternas alla rutor på rätt sätt. Det känns tryggare
och/eller enklare att överlämna rapporteringen till en professionell handläggare.
Under den senaste femårsperioden har denna process inneburit att Palmecentrets
medlemsägda projekt rasat i antal medan Palmecentrets egna projekt ökat i antal.
Denna utveckling är olycklig och på detta vis försämras svenskt bistånd. Biståndet
går miste om folkrörelsernas speciella kompetens. Lösningen på problemet är inte
att sänka kraven på redovisning eller att sänka kraven på att motverka korruption.
Men i och med att denna process tillåts fortgå gör sig regeringen och biståndet urarva folkrörelsernas unika erfarenhet av samhällsbygge.
Arbetarrörelsen är en samhällsbyggande folkrörelse och den kunskap vi har om
folklig mobilisering, föreningsdemokrati, och ansvarsutkrävning har vi använt till
att styra många kommuner i Sverige. Vi vet också värdet av att många är involverade i politiken. Det är en poäng att både arbetare, lärare, professor och ambassadörer finns med i samhällsbygget. Då tillgodoser vi hela befolkningens intresse. När
detta kombinerats med krav på öppenhet och offentlighet har arbetarrörelsen skapat ett överlägset instrument för att motverka korruption och att via ett klokt samhällsbygge – i Sverige eller på andra håll i världen - etablerat det biståndet kallar
”lokalt ägarskap.” Alla som ägnat sig åt demokratiskt samhällsbygge vet att det inte
kan beskrivas i ett motionssvar och att det är ett mångfacetterat hantverk som man
inte uppnås via att fylla i blanketter och som man inte lär sig endast via universitet
och högskolor. Det krävs en praktisk erfarenhet som arbetarrörelsens lokala avdelningar har. Denna erfarenhet gör god nytta i biståndet.
Det finns en bred folklig förankring hos svenska folket för en i internationell jämförelse relativt generös biståndspolitik. Två faktorer har varit särskilt avgörande för
att upprätthålla biståndsviljan och engagemanget för internationell solidaritet bland
svenska skattebetalare. Det är dels många människors direkta delaktighet i bi31

5

10

15

20

ståndsprojekt och insamlingsverksamhet genom enskilda organisationer, dels en
utbredd kunskaps- och informationsspridning genom svenska folkrörelsers seminarier som möjliggjorts genom informationsbidrag från Sida. När nu båda dessa
verksamheter är hotade riskerar biståndsviljan att vackla och därmed bana vägen
för neddragningar alternativt förändringar som ytterligare försvårar enskilda organisationers utvecklingssamarbete.
Arbetarrörelsens bistånd är inte pratbistånd, men ett folkrörelsebistånd från folk till
folk. Gunilla Carlsson och många andra sätter inte folkrörelserna särskilt högt. Det
är vårt ansvar att ta tillbaka initiativet i biståndsdebatten. Palmecentret är en organisation där arbetarrörelsen kan samla sitt biståndspolitiska engagemang. Arbetarrörelsen har byggt Sverige och vi vet att vanliga människor kan förändra världen,
om vi är många som samarbetar. Och det krävs att många deltar för att samhället
skall ha legitimitet och fungera. Legitimitet skapas inte genom att samhället byggs
av aldrig så duktiga experter. Mångas medverkan ger en legitimitet som ger hållbarhet. Samma logik gäller för bistånd.
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom andemeningen i motionens förslag om att ta
nya initiativ inom socialdemokratin, och att etablera ett råd som motionen föreslår
kan vara en metod. Förbundsstyrelsen menar dock att den diskussion som motionen föreslår bör föras i hela arbetarrörelsen och via Palmecentrets styrelse. Förbundsstyrelsen avser föra en diskussion med Palmecentrets styrelse. Resultatet av
Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att mot bakgrund av det föregående anse motionen besvarad.
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Motion A12 Internationella ungdomsläger i samarbete med
internationella organisationer
Avsaknaden av politisk medvetenhet, och avsaknaden av kunskap om politikens
betydelse, för demokratiska samhällen, är tydlig hos ungdomar världen över. Allra
tydligast syns de i de politiska organisationernas statistik över rekrytering av just
ungdom.
Det som är glädjande är de sociala mediernas möjligheter till kontakter och den betydelse de fått hos det uppväxande släktet. Men avsaknaden av fysiska kontakter
kommer sannolikt att utveckla ett medialt förhållningssätt till vänner som blir ytliga
och utbytbara med korta bäst-före-datum.

32

Det civila samhällets byggstenar måste bygga på personer och demokratiska organisationer som utvecklar solida långvariga relationer som håller över tid, och dessa
har rätt att få den bästa utbildning och träning som går att uppbringa.
5

Politikens villkor ser annorlunda ut i dag i jämförelse med hur det var för några decennier sen.
Omflyttningen av folk över hela världen, problem med integration av olika kulturgrupper, kommer sannolikt att i allt högre grad påverka det framtida samhället, och
religionernas betydelse i samhällsdebatten kan utgöra en stor påfrestning.
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Erfarenheten av internationella kontakter, som står sig över tid, har ofta en bakgrund i att man träffats under omständigheter som varit intressanta, engagerande
fyllda av sociala aktiviteter och framför allt underhållits med regelbundenhet.
Många som har den erfarenheten, har inte sällan blivit vänner för livet, inkluderat
de projekt som de gemensamt arbetat i.
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En mycket omtyckt och givande form för dessa möten är gemensamma ungdomsläger med ett intressant och engagerande innehåll. Erfarenheten har visat, att
många ledande personer i politik, organisationer och näringsliv, har just den erfarenheten från sin ungdomstid och gärna refererar till den i positiva ordalag. Det har
också visat sig att dessa kontakter från ungdomstiden varit gynnsamma i de egna
karriärerna samt tillfört deras organisationer och uppdragsgivare både kunskap och
erfarenhet.
Förslag att
1. (STS) tar initiativ till, i samarbete med lämpliga internationella organisationer, ett årligen återkommande internationellt ungdomsläger, som bland annat i sitt program tar upp tro och politik i det civila samhället.
Kjell Ljungh
Medlem i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Dalarna
Förbundsstyrelsens yttrande över motion A12
Förbundsstyrelsens föredragande: Agneta Brendt
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I den här motionen föreslår motionären att förbundet bör ta initiativ till ett årligen
återkommande internationellt ungdomsläger, som bland annat på sitt program bör
ha frågan om tro och politik i det civila samhället, samt att lägret bör anordnas i
samarbete med lämpliga internationella organisationer.
Som motionären skriver måste det civila samhället bygga på personer och demokratiska organisationer som utvecklar solida långvariga relationer som håller över
tid, samt att det visar sig att internationella kontakter, som stått sig över tid, ofta
33

har sin bakgrund i att man som ungdomar har träffats under omständigheter som
varit intressanta och som underhållits med regelbundenhet.
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Förbundsstyrelsen anser att det förslag om ungdomsläger som motionären föreslår
är mycket intressant och dessutom en viktig fråga när det gäller att få ungdomar intresserade av frågor som rör tro och politik – inte bara i Sverige utan också i ett internationellt perspektiv. Under sommaren 2011 genomförde vi ett ungdomsläger
på Cypern. Våren 2012 har Förbundet i samarbete med Ung Kristen vänster, Sstudenter och SSU sökt och beviljats medel för en resa till Kairo och Gaza. Därmed pågår ett arbete som liknar motionens intention.
För övrigt är det Förbundsstyrelsens uppfattning att det bland unga t.ex. de som
varit aktiva i den arabiska våren, liksom unga i Sverige, finns en betydande politisk
medvetenhet bland dagens ungdom. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet
kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att motionen därmed anses besvarad
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B Mänsklig värdighet
Motion B1 Universella mänskliga rättigheter och svensk asylpolitik
1. Inledning
5
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I FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna 1948 liksom i de multilaterala konventioner som efterhand formulerats i anslutning till artiklarna i grunddokumentet sägs att dessa rättigheter är universella. Människor har dem utan förbehåll i sin egenskap av just människor. De är inte reserverade för medborgare i
den enskilda staten. Perspektivet går alltså långt utöver tidigare förklaringar om
medborgerliga fri-och rättigheter som huvudsakligen syftade till att skydda den enskilda medborgaren mot övergrepp från den egna överhetens sida.
Om man ser på hur till exempel länderna inom EU och Schengenområdet i praktiken hanterar asylsökande människors ärenden måste man konstatera att knappast
något land lever upp till intentionerna i FN:s artiklar och konventioner.
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Sverige har i likhet med de allra flesta länder en strikt reglerad invandringspolitik.
Samtidigt är människors desperata flykt från omänskliga förhållanden i rättslösa
hemländer helt oreglerad. Detta skapar ett svårt moraliskt dilemma. EU gör allt eller det mesta för att spärra sina gränser. Det mindretal som ändå lyckas komma
igenom spärrarna och nå fram till exempelvis Sverige, blir utsatta för en sållningsprocess. Flertalet får inte asyl här. På samma sätt sker i det övriga EU, ofta ännu
strängare än i vårt land.
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Faktiskt torde ett betydande antal av dem som tvångsförpassas härifrån gå grymma
öden till mötes. Tragedier fullbordas, just det som dessa flyktingar desperat försökte undfly. Inte kan väl Sverige ta ansvar för hur främmande stater behandlar sina
egna medborgare? Ändå är det just det ansvaret vi har, om vi ska ta FN:s principer
om de mänskliga rättigheterna på fullt allvar.
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I november 2011 tog vi del av flera upprörande fall. En 91-årig kvinna från Ukraina, dement och nästan blind, skulle utvisas härifrån fastän hennes barn i Sverige
ville och kunde ta hand om henne. Två små barn från Eritrea, vars mamma är försvunnen, ska utvisas till Italien, därför att de först fått uppehållstillstånd där. En
pojke från Azerbajdzjan ska utvisas dit, efter att han bott i fosterfamilj i Sverige i
sju år och nu går i nian i grundskolan. Antalet apatiska flyktingbarn ökar åter i vårt
land. En del av dessa utvisningar har stoppats i sista stund, oftast efter uppmärksamhet i media. Efter årsskiftet har det meddelats i pressen att romer, när de söker
asyl i Sverige, får sina ansökningar summariskt behandlade och regelmässigt avvisas. Det börjar likna hur vi behandlade judar under 1930-talet.
35

Till Syrien, där regimen sedan början av 2011 beskjuter och mördar sin egen befolkning och där inbördeskriget hotar, utvisades fram till helt nyligen flyktingar
som sökt asyl i Sverige.
5

Det finns länder som tillämpar hårda straff mot homosexuella, t o m dödsstraff
som t ex Iran. Iranier har avvisats från Sverige med motiveringen att de visst kan
leva som homosexuella i hemlandet bara de inte visar sin läggning öppet.

10

Såväl rättschefen på Migrationsverket som migrationsministern säger att ”vi följer
bara lagen.” Utvisningen av dessa flyktingar sker alltså i namn av den gällande
”rättssäkerheten”. Det är uppenbart att lagen här inte är till för människornas skull.
Enskilda, värnlösa människor offras i stället för lagens skull. En stat som anser det
lagvidrigt att ge dem fristad i Sverige är en stat som vi har skäl att frukta för. En
sådan stat är på väg bort från de värden som vi under många generationer med icke
ringa framgång lyckats hävda i vårt svenska samhälle.
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I Sverige skryter vi ofta med vår generösa flyktingpolitik. De fall som här har redovisats – och oräkneliga andra – visar emellertid att dagens svenska lagstiftning inte
räcker till för att erbjuda utsatta människor från andra länder ett elementärt skydd.
2. Läget i Sverige när det gäller uppehållstillstånd
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Antalet asylsökande under perioden 1991-2010 var i genomsnitt per år 23 243. Under samma tid beviljades per år 15 722 uppehållstillstånd av ”flyktingskäl”. Detta
motsvarar 67,6 % av alla ansökningar. Under perioden 2001-2010 är motsvarande
antal 26 947 ansökningar och 11 043 uppehållstillstånd, dvs 41,0 %.
Den höga andelen som fick uppehållstillstånd 1991-2000 hänger samman med den
stora tillströmningen av flyktingar från det forna Jugoslavien och de särskilda åtgärder som vidtogs med anledning av den. Under 2001-2010 sker under ett par år
en motsvarande men mindre uppgång som en följd av den tillfälliga lagen 2006
som främst var inriktad på barnfamiljer.
Under några år på 1990-talet beviljades en stor del av uppehållstillstånden på grund
av humanitära skäl. När en ny utlänningslag började gälla 2006 hade termen humanitära skäl avskaffats. Nu finns en undantagsregel om att uppehållstillstånd kan beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter. I den nuvarande ordningen, som hyllas för att den skapar rättssäkerhet, är det Migrationsöverdomstolen (med enbart höga jurister och inga folkvalda nämndemän) som bestämmer vad
som ska anses vara sådana omständigheter. Andelen bifall enligt den paragrafen har
sjunkit kraftigt: från 23 procent 2007 till sju procent 2010.
36

Det finns siffror tillgängliga för 2011, januari-oktober. 23 059 personer sökte asyl
och 9 931 fick under samma tid uppehållstillstånd av flyktingskäl. Detta motsvarar
43,1 % av antalet ansökningar.
3. Våra krav på förändringar
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3.1 Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Utlänningslagen föreskriver att i fall som rör ett barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Det har visat sig väga lätt i prövningen av ärenden om uppehållstillstånd. Barnkonventionen måste göras till svensk lag. Det kravet har förts fram
många gånger i riksdagen och många gånger av organisationer som slår vakt om
barns rätt. Ändå har det ännu inte skett. Vårt parti måste därför tydligt och med eftertryck kräva att barnkonventionen blir lag i Sverige senast under nästa riksmöte,
dvs. 2012/13.
3.2 Utlänningslagen måste förändras så att det finns ett verkligt utrymme för att ta
hänsyn till ömmande omständigheter. Den bestämmelse som i dag finns i 5 kap. 6
§ UtlL om synnerligen ömmande omständigheter har visat sig bli tolkad på ett
mycket restriktivt sätt, som inte går att förena med ordens innebörd i normalt
språkbruk. Lagen måste skrivas så att den förhindrar beslut som uppenbart strider
mot humaniteten.
3.3 Vad som faktiskt händer när en asylsökande blivit återsänd till det land hon eller han har flytt ifrån vet vi i allmänhet inte. Det finns dock skrämmande exempel
på att sådana personer blivit utsatta för övergrepp i hemlandet (fallet med egyptierna Alzery och Agiza 2001). Det är inte värdigt ett civiliserat land som Sverige att
strunta i effekten av besluten i migrationsärendena. Alla myndigheter i Sverige brukar åläggas ansvar att följa upp effekterna av sina beslut och åtgärder. Uppföljningsansvaret gör myndigheterna medvetna om vad de håller på med och ger underlag för att förbättra verksamheten. En sådan skyldighet bör åläggas också migrationsmyndigheterna på alla nivåer.
Det är viktigt att vårt parti på högsta nivå tar itu med dessa frågor. Motioner och
interpellationer i riksdagen från ledamöter som tillhör Tro och solidaritet har visat
sig inte räcka till för att det ska hända något.
4. Våra förslag till beslut av förbundsårsmötet
Vi föreslår att förbundsårsmötet
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1. Uppmanar partistyrelsen att kraftigt driva kravet att FNs barnkonvention ska
göras till lag i Sverige
37

2. Uppmanar partistyrelsen att ta initiativ till en översyn av utlänningslagen
(2005:716) när det gäller bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 §)
5

3. Uppmanar partistyrelsen att verka för att Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen åläggs ansvar att följa upp vad som
händer de personer som blir utvisade från Sverige på grund av att de nekats
uppehållstillstånd.
Uppsala den 9 februari 2012
Kjell Johansson
Hilde Klasson
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Uppsalagruppen har vid årsmötet den 29 februari beslutat att inge motionen som
gruppens egen. Görel Sävborg-Lundgren

Motion B2 Flyktingar som utvisas eller lever under utvisningshot
Det som förr om åren endast var skrämmande berättelser i radio och teve har nu
blivit levande verklighet för många av oss. Asylsökande med de mest skiftande
bakgrund och levnadsöden har blivit våra grannar, i många fall också våra vänner.
Genom asylsökande påminns vi dels om att människor förföljs för sin tro, men
också om att vi är en del av en världsvid tro med ansvar för våra medmänniskor
oavsett ras och religion. En del asylsökande har beviljats permanent uppehållstillstånd, medan andra har tvingats återvända till en omänsklig tillvaro av våld och förföljelse.
Vi har i Norrbotten kunnat följa flera skrämmande berättelser om asylsökande som
blir utvisade eller som lever under utvisningshot. Människor utvisas till länder där
det är osäkra villkor och där de löper stor risk att fängslas. En del av dessa är politiska flyktingar, journalister m.fl. Några av dem har barn som fötts i Sverige. De
utvisas eller lever under utvisningshot till icke demokratiska och icke rättssäkra stater där icke demokratiska fri- och rättigheter råder.
Rapporter från Amnesty, Röda Korset och andra organisationer med god kunskap
om situationen berättar om hur det är i dessa länder.
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Vi yrkar:
1. Att Migrationsverket måste ges i uppdrag av riksdagen att börja idka en mer
humanitär bedömning av flyktingar från länder med osäkra villkor och icke
demokratiska och icke rättssäkra stater där icke demokratiska fri- och rättigheter råder,
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2. Att årsmötet bifaller motionen
38

3. Att den skickas till riksdagsgruppen (s) för lämplig åtgärd,
4. Att den skickas till programkommissionen i vårt parti.
Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Norrbotten
Eva Hedesand Lundqvist, distriktsordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion B1 och B2
Förbundsstyrelsens föredragande: Marina Pettersson
Motion 1 tar upp det förhållandet att FNs barnkonvention inte är lag i Sverige och
därför i många ärenden om uppehållstillstånd ges liten vikt vid prövningen hos migrationsmyndigheterna. Många motioner har väckts i riksdagen av enskilda ledamöter både vid detta riksmöte och tidigare, om att göra barnkonventionen till lag. Motionerna har alla avslagits, eller är ännu inte behandlade. Det är tydligt att något beslut att göra barnkonventionen till lag inte kommer att fattas, om det inte förs fram
som ett krav från vårt parti, i en proposition från en socialdemokratiskt ledd regering, eller i en gemensam motion från de rödgröna partierna i riksdagen och åtminstone något av partierna i den borgerliga alliansen. Det är därför nödvändigt att
förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet tar upp frågan med partistyrelsen, för att få hela partiet bakom detta krav. De många som lever här under hot
om utvisning till icke demokratiska och icke rättssäkra stater, där demokratiska frioch rättigheter inte råder, far mycket illa här, så som det påtalas i motion nr 2.
Tolkningen av utlänningslagen paragraf om synnerligen ömmande omständigheter
har genom Migrationsöverdomstolens avgöranden blivit så snäv, att bestämmelsen
inte används i många situationer där den borde vara tillämplig. Det strider mot
normal rättsuppfattning att utvisa många av de personer som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Att migrationsmyndigheterna ges ansvar för att
följa upp vad som händer de personer som blir utvisade från Sverige efter avslag på
ansökan om uppehållstillstånd är viktigt för att möjliggöra att migrationspolitikens
praktik blir bättre och effektivare förverkligar den humana, generösa och rättssäkra
politik som Sverige önskar och tror sig ha. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin
helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att motion nr 1 bifalles,
2) Att anse att-sats 1 och 2 i motion nr 2 besvarade,
3) Att bifalla att-sats 3 i motion nr 2,
4) Att anse att-sats 4 i motion nr 2 besvarad samt
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5) Att båda motionerna delges STS grupp i riksdagen.
39
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Motion B3 Flyktingar med Diabetes!
Idag har flyktingar som kommer till Sverige, med Diabetes svårt att få den diabetesvård de behöver. Vad det gäller bland annat teststickor och även andra hjälpmedel, som personer med diabetes behöver. I vissa landsting är det även problem att
dessa personer får de läkemedel (Insulin och tabletter) de behöver. Det kan inte
vara rätt att särbehandla dessa. De måste i dessa fall vara ”lika inför lagen”. Alla
personer i Sverige boende måste rimligtvis ha rätt att få hjälp med dessa så viktiga
teststickor, för att kunna kontrollera sina blodsockervärden.
Härmed yrkar jag:
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1. Att Förbundsmötet bifaller motionen,
2. Att kommande förbundsstyrelse verkar för att flyktingar får rätt till hjälpmedel och även läkemedel, som de behöver för att kunna behandla sin diabetes
och att de därmed får hjälpmedel, så att de kan kontrollera sin Diabetes,
3. Att motionen lämnas till riksdagsgruppen för STS, som får bevaka frågan,
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4. Att förbundets Arbetsgrupp för ”Mänsklig värdighet” ta motionen till sig
och arbetar med frågan.
Oskarshamns gruppen för STS
2012-01-15
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Distriktsstyrelsen för STS i Kalmar län har på styrelsemöte den 2/2 2012 beslutat
att ställa sig bakom motionen och därmed antar den som sin egen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion B3
Förbundsstyrelsens föredragande: Görel Sävborg-Lundgren
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Motionen tar upp flera problem för flyktingar med diabetes. Det problem som enligt förbundsstyrelsens mening är allvarligast är att rätten till hälso- och sjukvård är
begränsad för asylsökande, papperslösa och gömda flyktingar. Detta gäller alla slags
hälsoproblem, inte bara diabetes. I det asylpolitiska program som förbundsstyrelsen antog i april 2010 (Rätt till livet) står det att vårt förbund vill att asylsökande,
gömda och papperslösa ska ges lagstadgad rätt till hälso- och sjukvård på samma
villkor som andra invånare i Sverige. En statlig utredning föreslog redan våren 2011
att rätt till vård ska betraktas som en mänsklig rättighet och att vård därför ska erbjudas på lika villkor till alla människor som lever i Sverige, oavsett deras juridiska
status här i landet (SOU 2011:48). Det betänkandet har när detta skrivs i april 2012
ännu inte blivit utsänt på remiss. Många organisationer och enskilda har protesterat
mot att någon remissbehandling inte har inletts, och att någon lösning av vårdpro40

blemen för dessa grupper av människor alltså inte är på väg. Förbundet bör fortsätta att trycka på i den frågan, gärna tillsammans med andra organisationer.
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Ett annat problem som motionen tar upp är att diabetesvården inte är likformigt
utformad i alla landsting. Det finns nationella riktlinjer, men de är inte bindande
för landstingen och vårdgivarna. Detta är ett allmänt problem som riksdagsledamöter från vårt parti flera gånger har tagit upp i interpellationer i riksdagen. Sådant
agerande måste fortsätta. De medlemmar i vårt förbund som är ledamöter i landsting kan och bör också bevaka att diabetesvården svarar mot de nationella riktlinjerna. Förbundsstyrelsen har vid möte den 20 april 2012 beslutat att ansluta sig till
Vårduppropet, som behandlar flyktingars och asylsökandes rätt till vård. Resultatet
av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att att-sats nr 3 bifalles samt
2) Att motionen i övrigt ska anses besvarad.
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Motion B4 Romernas situation
I Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i sydöstra Sörmland (med vardagsnamnet Trossen) arbetar vi bl a med att aktivt bemöta främlingsrädsla och rasism. Vi
försöker bidra till att visionen om ett öppet och inkluderande samhälle ska leva och
bli verklighet, lokalt och nationellt.
Min motion handlar om romernas situation, historiskt och i nutid. Romernas historia i Europa är genom århundraden präglad av systematisk, strukturell diskriminering. Först nu börjar kunskapen om detta sakta öka, också i vårt land. Vi går inte
fria från delansvar. ”Ännu idag bemöts romer med förakt i alla delar av vårt samhälle. Deras situation är mänskligt och ekonomiskt ohållbar” skriver Delegationen
för romska frågor genom dess ordf Maria Leissner (2010).
Till Sverige söker sig nu asylsökande romer. De ser inga livsmöjligheter i de länder
där de bor, t ex Ungern, Rumänien, Serbien, Kosovo. Vårt land avvisar dem konsekvent, oftast efter summariska utredningar. Rättssäkerheten brister i många enskilda fall. Grov, systematisk diskriminering, våld och i många fall mord ryms inte
inom nuvarande skäl för asyl i Sverige.
Regeringen har tagit lovvärda initiativ för att belysa romernas utsatthet och verka
för att stärka romernas ställning i vårt land. Det är välkommet. Mycket återstår att
41

5

göra för att stävja den tilltagande anti-ziganismen, som nått även vår del av Europa.
Vad som är mycket oroande är Migrationsverkets allt hårdare hållning gentemot
romska asylsökande. Det finns skäl till att ifrågasätta vårt lands hållning. Internationella organ övar skarp kritik mot vårt förhållningssätt. Vi får skämmas. Vi behöver en öppen diskussion kring regeltolkning och praxis i handhavandet av romska
asylärenden. Grov systematisk, strukturell diskriminering bör i Utlänningslagen
ingå som ett asylskäl och vägas in i prövningen i varje enskilt ärende.
Yrkande:
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1. Att 2012 års förbundsårsmöte måtte uppdra åt förbundsstyrelsen att, på sätt
som befinnes lämpliga, verka för att Utlänningslagen öppnar för möjligheten
att grov systematisk och strukturell förföljelse och diskriminering av romer
skall kunna utgöra asylskäl i Sverige.
Nyköping mars 2012
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Gun-Britt Karlsson och Kjell Wiklund,
ordf i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i sydöstra Sörmland
Förbundsstyrelsens yttrande över motion B4
Förbundsstyrelsens föredragande: Görel Sävborg-Lundgren
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Motionären pekar på den hårda hållning som Migrationsverket har gentemot
romska asylsökande, och menar att grov systematisk, strukturell diskriminering –
som är vad många asylsökande romer är utsatta för i de länder de flytt från – borde
ingå i utlänningslagen som en grund för asyl och vägas in i prövningen av varje enskilt ärende.
Vid förbundskongressen i Uppsala i juni 2011 bifölls en motion om att göra
diskriminering till en grund för asyl. Denna motion blev av förbundsstyrelsen
överlämnad till riksdagsgruppen.
Migrationsverket har på senare tid behandlat asylansökningar från romer summariskt och avslagit dem snabbt. Något initiativ till ändring av utlänningslagen har
inte tagits vare sig från den moderatledda regeringen eller från de rödgröna partierna i oppositionen. Att det behövs ändring av utlänningslagen på flera punkter är
förbundsstyrelsen övertygad om. Initiativ i form av motioner från enskilda riksdagsledamöter räcker inte till för att få till stånd detta. Hela det socialdemokratiska
partiet måste stå bakom. Grov systematisk och strukturell diskriminering bör göras
till grund för asyl, oavsett om den utsatta sökanden är rom eller tillhör någon an42

nan folkgrupp. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas
för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionen.
5
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Motion B5 EU-medborgarna som saknar möjligheter och rättigheter till
stöd och hjälp
Jag har under våren möt en ny grupp av hemlösa och rättslösa i Stockholm. Med
anledning av detta skriver jag en motion till förbundsårsmöte i juni. De grupper
som enligt definitionen är akut hemlösa och sover på gatan har blivit färre. Men
samtidigt vet vi att den största och snabbast växande gruppen akut hemlösa, EUmedborgarna, inte bara saknar möjligheter och rättigheter till stöd och hjälp. De
räknas helt enkelt inte med i statistiken.
Hur många handlar det då om i dagsläget?
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Enligt frivilligorganisationer och stadens socialtjänst sover uppskattningsvis 200
EU-medborgare ute varje natt bara i Stockholm. Sammantaget kan det, enligt
Stadsmissionens beräkningar, handla om 500-1000 personer i landet vid ett givet
tillfälle. Siffran är dock mycket osäker.
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Vad vi vet är att det är relativt många människor och att antalet ökat de senaste
åren.
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Naturligtvis handlar det om redan fattiga människor, mestadels från det forna östblocket. Deras ställning i vårt land är något märklig. De är inte papperslösa flyktingar. De har rätt att vistas här – förutsatt de kan försörja sig. Men de har inte rätt
till annat än akut sjukvård om de, vilket de flesta gör, saknar försäkringsskydd från
sina hemländer.
Det juridiska läget är idag sådant att det kommunernas socialarbetare har möjlighet
att erbjuda dem är oftast inte annat än en biljett hem. Ett erbjudande som för
många inte en lösning på problemet.
Därför yrkar jag på
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1. Socialdemokraterna för tro och solidaritet tar initiativ till att arbeta fram ett
förslag på en lagändring där Eu medborgare får samma möjligheter som
svenska medborgare när det gäller stöd som de behöver med sjukvård och
vägledning inför arbete och social stöd,
2. Förslaget sänds till våra ledamöter i Riksdagen och EU-parlamentet,
43

3. Förslaget skall skrivas in i vårt valmanifest inför valen 2014.
Stockholm 2012 0302

5

Torbjörn Sundblad
Medlem i Stockholm stads Norra innerstadens grupp för Socialdemokrater för tro
och solidaritet.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion B5
Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson
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Motionen tar upp problemet att en stor grupp av akut hemlösa är EU-medborgare,
och att dessa saknar möjligheter och rättigheter till stöd och hjälp och att vårt förbund därför ”tar initiativ till att arbeta fram ett förslag på lagändring där EU medborgare får samma möjligheter som svenskar när det gäller stöd som de behöver
med sjukvård och vägledning inför arbete och socialt stöd”.
Förbundsstyrelsen kommenterar hemlöshetsproblemen i yttrandet över motion 10.
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Förbundsstyrelsen vill hänvisa till den förordning EG nr 988/2009 som reglerar
sociala frågor och EU. Sammanfattningsvis reglerar den förordningen att fler omfattas av försäkringen. De nya samordningsreglerna har utvidgats till att gälla alla
EU-medborgare. Det innebär att också personer som inte förvärvsarbetar omfattas
av reglerna. Tidigare omfattades bara förvärvsarbetande, studerande, pensionärer
och deras familjemedlemmar.
Samordningsbestämmelser för personer som inte är EU-medborgare regleras i en
särskild förordning. Den anpassas för närvarande till de nya reglerna för EUmedborgare.
EU:s regler ska bara samordna de sociala trygghetssystemen. De nationella systemen ersätts inte med ett europeiskt system. Det är upp till varje land att bestämma
vem som är socialförsäkrad enligt landets lagstiftning, vem som har rätt till förmåner och på vilka villkor. EU:s gemensamma regler ska skydda de sociala rättigheterna när man flyttar inom Europa (EU:s 27 medlemsländer, Island, Liechtenstein,
Norge och Schweiz)
De fyra grundreglerna är:
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1. Det går bara att vara försäkrad i ett land i taget och man betalar därför bara
avgifter i det landet. Det är socialförsäkringsinstitutionerna som avgör vilket
land personen tillhör. Det går inte att välja.
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2. Personen har samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i det land
där man är försäkrad. Allt enligt principen om likabehandling och ickediskriminering.
5

3. Den som ansöker om en förmån, beaktas vid behov även de perioder då
personen varit försäkrad, har arbetat eller varit bosatt i andra länder.
4. Den som har rätt till kontantförmåner från ett land, kan normalt få dem
även om man är bosatt i ett annat land. Här gäller principen om att sociala
trygghetsförmåner kan medföras utomlands.
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För dessa förmåner gäller EU reglerna: förmåner vid sjukdom, vid moderskap och
likvärdiga faderskapsförmåner, olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar, invaliditetsförmåner, ålderspensioner, efterlevandeförmåner, dödsfallsersättning, arbetslöshetsförmåner, förmåner vid förtida pensionering.
Det betyder att man alltid kan utnyttja samordningsbestämmelserna när det krävs
för att man ska få rätt till en av dessa förmåner. Reglerna för sjukdom och föräldraskap liknar varandra och gäller för de personer som är försäkrade i ett EU–land,
Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
För övrigt reglerar förordningen vårdförmåner, t.ex. vård, läkemedel i bosättningslandet, arbetslöshetsfrågor, rätten att söka arbete och villkoren för arbetslöshetsersättning
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Lagstiftningen i EU gäller alla EU-medborgare. Förbundsstyrelsen anser att vi därför kommit långt i samordning. Att många saknar försäkringsskydd i sina hemländer är en fråga vi inte äger. Ursprungsländerna måste arbeta för anständiga förhållanden för sina invånare. Vi ska inte underlätta för de länder som har regeringar
som diskriminerar människor utan trycka på dem via EU att behandla sina medborgare anständigt. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att anse motion 5 besvarad med det som ovan anförts.
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Motion B6 Insulinpumpar!
Idag är insulinpumparnas vara eller icke vara, den stora frågan om dessa skall vara
kvar i förmånssystemet eller inte. Insulinpump är ett hjälpmedel att tillföra insulin,
för en person med Diabetes. Idag ingår denna i förmånssystemet och ligger som
det ser ut just nu på en statlig subvention, dvs inte kostar landstingen något utan
den ligger på en statlig sådan. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
45
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har sagt att pumpen skall bli föremål för utredning om den skall vara kvar i systemet eller inte. I den lagstiftning Läkemedelsförmån enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner står det om vad som skall vara förmån eller inte. I denna lag så
finns insulinpumpen med att denna skall var hjälpmedel som ingår i förmånen. Således kan inte TLV själva bestämma om insulinpumpen skall var kvar som förmån,
utan att en lagändring kommer tillstånd.
Härmed yrkar jag:
1. Att förbundsårsmötet bifaller motionen
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2. Att kommande förbundsstyrelse verkar för att insulinpumpen får vara kvar i
systemet.
3. Att motionen lämnas till riksdagsgruppen för STS, som får bevaka frågan.
4. Att förbundets Arbetsgrupp för ”Mänsklig värdighet” ta motionen till sig
och arbetar med frågan.
Oskarshamns gruppen för STS
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2012-02-18
Distriktsstyrelsen för STS i Kalmar län har på styrelsemöte den 26/2 2012 beslutat
att ställa sig bakom motionen och därmed antar den som sin egen.
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Motion B7 Behandling av Glaukom med icke godkänt läkemedel
Det har visat sig att fyra landsting i landet behandlar Glaukom med ett av Läkemedelsverket icke godkänt läkemedel. Läkemedlet det handlar om är Avastin, som endast i Sverige är godkänt att användas till att behandla Cancer och för injektion i
ögonen. Det läkemedel som är godkänt heter Lucentis. Det har i USA visats sig att
Avastin kan leda till blindhet om det sprutas in i ögonen, även om det har snarlikt
likadan uppbyggnad. Det kan inte vara rätt att använda ett icke godkänt läkemedel
bara för att det råkar vara billigare.
Härmed yrkar jag:
1. Att förbundskongressen antar motionen och lämnar den till Landstingsgrupperna i landet tillsammans med yttrande, som bevakar frågan.
2. Att motionen lämnas till vår riksdagsgrupp, som bevakar frågan.
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Landsbro 2012-02-09
Börje Säll
Vetlanda STS
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion B6 och B7
Förbundsstyrelsens föredragande: Eva Hedesand Lundqvist
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Motionerna B6 och B7 behandlar olika aspekter av behandling av diabetes. Motion B6
tar upp frågan om insulinpumpar. Svenska diabetesförbundet tillskrev under 2011 socialministern, Socialutskottet samt TLV och Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, angående statlig subvention av insulinpumpar. I riksdagen finns ett flertal motioner om detta, bl.a. motion från Hillevi Larsson (s), motion från Gunnar Sandberg
(s) m.fl. motioner.
Förvaltningsrätten har 2011 behandlat ett överklagande i frågan där man beslutat att
bland annat insulinpump är att betrakta som förbrukningsartiklar och därmed inte
omfattas av läkemedelsförmån.
Motion B7 diskuterar frågan om att flera landsting använde för ändamålet icke godkända läkemedel för behandling av Glaukom. Svenska Diabetesförbundet har i anmälan till Socialstyrelsen anmält landstingen i Norrbotten, Blekinge, Västerbotten och
Jämtland för detta.
Läkemedelsverket redogör i en rapport från mars 2012 för en undersökning avseende
de läkemedel som tas upp i motionen. Den sk. CATT-studien har inkluderat endast
ca. 300 patienter per behandlingsarm, dvs totalt 600 st Lucentis och 600 st Avastinpatienter. Studien är inte dimensionerad för att med tillräcklig hög sannolikhet upptäcka mer än vanliga (mindre än 1/100) biverkningar. Några bestämda slutsatser om
eventuella skillnader i säkerhet mellan Lucentis och Avastin kan enligt Läkemedelsverket inte dras från denna studie.
Frågorna som behandlas i motionerna är centrala för diabetespatienter. Förslagen som
framförs är dock av en sådan detaljeringsgrad att förbundsstyrelsen har svårt att ta
ställning till förslagen. Regelverken kring läkemedelsförmåner på produktnivå bör avgöras på förvaltningsnivå med utgångspunkt från politiskt beslutade principiella riktlinjer. När det gäller avgöranden om läkemedelsanvändning menar förbundsstyrelsen
att den frågan måste behandlas av professionella och vetenskapligt grundade organ.
Förbundsstyrelsen vill i detta sammanhang stryka under behovet av att regelverket
kring läkemedel och läkemedelsförmåner är sådant att alla med behov av vård får adekvat behandling som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, liksom att läkemedelsförmånerna utformas så att ingen tvingas avstå från läkemedel på grund av privatekonomiska skäl.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att motionerna B6 och B7 avslås.
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Motion B8 Bristfällig vård bakom amputationer!
I Sverige har en gynnsam utveckling medfört att alltfler amputationer har kunnat
undvikas vid diabetiska fotsår. Medelåldern där man tvingas amputera är mellan 70
och 80 år. Diabetesrelaterade amputationer uppgår i dag i Sverige till ungefär 700
per år. Mer än 70 procent föregås av fotsår.
Länge har fötterna förbisetts inom hälso- och sjukvården. Den fotvård som exempelvis personer med diabetes behöver för att inte drabbas av komplikationer på
fötterna i form av allvarliga förhårdnader eller sår har blivit ytterst styvmoderligt
behandlad.
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I en undersökning som Socialstyrelsen gjort av den svenska diabetesvården visar att
landstingen i hög grad följer riktlinjerna för diabetesvården. Det är bra. I undersökningen finns dock och det är i primärvården. Där får de inte den vård, som dessa patienter med diabetes den adekvata vård de så väl behöver. Ofta är det så att de
behandlas bara för att de amputerat fotleden och inte sin diabetes. Detta problem
har blivit mer tydligt sedan de så kallade ”Alliansen” kom till makten. Detta måste
bli det första som vi Socialdemokrater rättar till när vi kommer at ta över vid valet
2014.
Härmed yrkar vi:
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1. Att förbundskongressen beslutar att motionen lämnas till S-gruppen i Riksdagen och Landstings grupperna i landet som får i uppdrag att bevaka frågan.
2. Att förbundsstyrelsen tar upp frågan i partistyrelsen.
3. Att förbundets Arbetsgrupp för Mänsklig Värdighet arbetar med frågan.
Oskarshamn 2009-02-01
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Oskarshamns gruppen för STS
Distriktets styrelse behandlade motionen på sitt styrelsemöte 2012-02-02 och
beslutade att anta motionen i sin helhet och att anta den som sin egen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion B8
Förbundsstyrelsens föredragande: Eva Hedesand Lundqvist
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Det viktigaste för diabetespatienter är en livsstilsförändring. På vårdcentralerna får
patienterna en vårdplan som det är viktigt att patienten följer. I denna ingår daglig
egen tillsyn av fötterna. Daglig rengöring, insmörjning av fötterna, byte av strumpor varje dag, lös resår på strumporna, bra skor etc. Matintag enligt rekommendation. Sockerintag bör undvikas mm. Patienten bör vara mycket restriktiv med alko48
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holintag och rökning. Förebyggande behandlings-rekommendationer bör följas.
Läkemedelsintag enligt ordination bör följas. Det är viktigt att patienten sätter egna
behandlingsmål. Som motionären skriver är det oftast äldre än 70 år som får problem och där amputation är vanligare. Anhörigas hjälp att följa upp och tillsyn av
patienter är därvid viktig liksom uppföljning att vårdplanen följs.
Patienterna har oftast 6-månadersintervaller hos närsjukvården och däremellan detsamma hos diabetessjuksköterska. Det innebär att patienten oftast har uppföljning
var 3:e månad.
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I några landsting har patienterna p.g.a. resursbrist vårdtillsyn en gång per år vid
närsjukvården samt blodsockertagning däremellan. Det ställer krav på att patienten
följer den vårdplan som gjorts upp samt ordinationer som görs upp med patienten.
Bristen på diabetessjuksköterskor är stor eftersom det erfordras speciell utbildning
för tjänstgöring som diabetessjuksköterska.
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Dålig livsstil är ett skäl till att alltför många patienter hamnar i problem. Vid besök
på vårdcentral kollas alltid fötterna, såväl utifrån sår på fötterna som nervskador
och känsel. Fotproblem vid diabetes kan också ha ett samband med försämrad
blodcirkulation hos patienten. Oftast är det äldre patienter som drabbas av fotproblem. Vad det gäller fotvård så föreskrivs denna av sjukvården på sjukhus. Fotvård
kan emellertid utan föreskrivning från läkare eller diabetessjuksköterska köpas av
den enskilda patienten hos privata fotvårdsterapeuter. Alla fotterapeuter är inte legitimerade sådana och patienten bör uppsöka en legitimerad sådan för att garanteras erhålla rätt fotbehandling. Vid fotsår bör närsjukvård sökas akut.
Vad det gäller amputationer så är riksgenomsnittet för underbensamputationer 272
st per 100.000 st invånare. Socialstyrelsen har i en rapport påpekat att diabetesvården måste bli bättre för att förhindra komplikationer, och exempelvis fot- och
bensår som i värsta fall leder till amputation. Socialstyrelsen har tydliga riktlinjer till
dem som utformar och bedriver vård. Landstingen har att följa dessa. Motionären
skriver att landstingen enligt Socialstyrelsen i hög grad följer riktlinjerna för diabetesvården, men att det finns brister inom närsjukvården.
Närsjukvården följer upp diabetespatienter genom uppgjorda vårdplaner. Dålig
livsstil och ignorering av vårdplan är ofta problem som finns hos den enskilda
Förbundsstyrelsen konstaterar:
 Att landstingen bevakar frågan utifrån Socialstyrelsens rekommendationer,
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 Att riksdagen har gett Socialstyrelsen i uppgift att bevaka frågorna angående
diabetesvården,
49

 Att diabetespatienter har att följa vårdplan, behandlingsrekommendationer
och göra en egenvårdsplan så långt de kan. Detta följs upp av vårdcentralen,
 Att närsjukvården följer landstingens intentioner men att det på vissa vårdcentraler kan vara problem p.g.a. brist på diabetessjuksköterskor,
5

 Att läkare finns på alla vårdcentraler och skall kunna bedöma problem i fötter,
 Att blodsockerkontroller görs hos diabetespatienter mestadels minst var 6
månad via vårdcentralens laboratorier och bedöms sedan av läkare,
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 att läkare följer upp patient var 6 månad på vårdcentralen samt att där det
finns diabetssköterska denna mellan läkarkontrollen följer upp patienten,
 Att om patienten upptäcker fot- och bensår denna alltid äger rätt att söka
akutvård på vårdcentral,
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 Att patienten alltid får behandling för diabetes vid vårdcentral. Behandlingen
kan vara olika beroende på i vilken nivå diabetesen är. Fötter följs alltid upp
vid läkarundersökning,
 Att vid amputation p.g.a. diabetes alltid diabetesen behandlas fortsättningsvis,
 Att specialistvårdpersonal inklusive läkare vid sjukhus kan föreskriva fotvård,

20

 Att patient själv kan söka fotterapeut som företrädesvis är legitimerad för
fotvård. Sådana brukar också kunna bedriva fotvård i hemmen.
Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att-sats 1 avslås då landstingen har att bevaka socialstyrelsens rekommendationer samt riksdagen har att utarbeta lagar för socialstyrelsen att bevaka när
rekommendationer utarbetas samt
2) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion B9 En långsiktigt hållbar politik för familj, barn och unga
Om du vill göra en JO anmälan när det gäller omhändertagande av barn så får fallet
inte vara äldre än 2 år. Preskriptionstiden för en sådan JO anmälan föreslår jag bli
utsträckt till 5 år. Anledningen är att det tar tid att orka ta itu med en sådan process. Detta på grund av att man känner sig nedtryckt och kränkt, och det kan ta tid
att återhämta sig. Många mår så dåligt när de har blivit kränkta av myndigheter så
de inte kan sova eller sköta sitt arbete. De blir istället sjukskrivna och hela deras
50
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ekonomiska och sociala situation riskerar att förstöras. Man avskärmar sig socialt
från samhället, många vet inte hur man ska gå tillväga i den rättsliga processen och
hur man kan få hjälp och stöd med detta. När man får problem med ekonomin då
mår man ännu sämre. Man tänker på hur man kommer att klara av hyran och de
vanliga utgifterna som man har varje månad.
Jag tycker att vi ska höja skatten med 1 %. Detta kan ju handla om en kommunal
skattehöjning eller den statliga skatten. Det viktiga är principen och idén om solidaritet. Pengarna ska gå till barn som behöver extra stöd i skolan. Här måste vi även
få till stånd ett mera nära samarbete mellan, föräldrar och sociala myndigheter och
skolan. Vuxenvärlden måste sluta upp att abdikera och istället inse och ta sitt ansvar. Här har föräldrar men även idrottsrörelsen och andra ideella organisationer en
viktig roll att fylla. Ett stort problem är att anmälda fall hamnar i sekretessens svarta hål. Många ser ett problem i att de sociala myndigheterna blir till ett svart hål. I
det här fallet blir det kontraproduktivt och motverkar en nära samverkan och vuxenvärldens ansvarstagande. Det är bättre att hjälpa barnen innan problemen uppstår och det är bättre att hjälpa dem innan de kommer in i gäng som driver runt på
staden. Eftersom lärarna inte har uppsikt över dessa elever. Om man fångar upp
dessa elever innan de begår brott eller skadegörelse på enskild egendom, så minskar
samhällets kostnader i form av klotter, trasiga fönster och busskurer. För att inte
tala om snatteri, stöld i butiker, våldsyttringar, missbruk, prostitution, organiserad
brottslighet och människohandel. Låt oss istället ta till vara på människan i sina
bästa stämningars längtan.
I samband med införandet av Socialtjänstlagen så fanns det goda intentioner. Den
ekonomiska utvecklingen sedan dess har kanske inte gynnat dessa goda intentioner.
Här har vi exemplet med HVB-hem som idag ofta förekommer i stiftelse och bolagsform. Därmed kommer vi in på den diskussion som idag i högsta grad är aktuell när det gäller skolan och äldreomsorgen. Men det kanske inte är lika flashigt att
prat om HVB-hemmen som det är att prata om Engelska skolan. Barnhemmen avskaffades på 1980-talet och ersatte av HVB-hem (Hem för Vård och Boende). Har
det blivit någon skillnad? Hur vill vi egentligen ha det med barns situation i vårt
samhälle? Hur hanterar vi våra resurser för detta på bästa hållbara sätt? Har vi resurser till att medverka till goda familjesituationer istället för vinstdrivande HVBhem? Vilka krav ska vi ställa på HVB-hem och fosterföräldrar? Ska det vara förvaring och diverseverksamheter eller professionell specialiserad verksamhet där konflikthantering är en del av en god miljö?
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi följande:
1. Att preskriptionstiden för fall kring omhändertagande av barn förlängs från
2 år till 5 år.
5
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2. Att skatten höjs med 1 %. Det kan handla om en kommunal skattehöjning
eller den statliga skatten. Det viktiga är principen och idén om solidaritet.
Pengarna ska gå till barn som behöver extra stöd i skolan utifrån motionens
anda.
3. Att vi i vanvårdsutredningens anda öppnar ögonen för den situation som råder idag och att vi ser att de goda intentionerna inte blev som det var tänkt.
Här handlar det om en samhällssektor som ständigt kommer i skymundan.
Istället vill vi se utredningar, forskning, debatt och en långsiktigt hållbar familjepolitik.
Göran Hammer, Medlem i Eskilstuna Kristna Socialdemokrater
Inger Salam Nouri, Medlem i Gaia Socialdemokratiska förening, Eskilstuna
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion B9
Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson

25

Motionärerna tar upp en rad olika problemområde i sin motion när man efterlyser
en långsiktigt hållbar familjepolitik. Motionens ansats är intressant att utveckla vidare när det gäller förebyggande verksamheter, kvaliteten i skolan och rättsäkerheten kring de barn och unga som kommunernas socialtjänst av olika skäl beslutar att
placera i familjehem eller för institutionsvård. Förbundsstyrelsen är inte överrens
med motionärerna i synen på att höja skatten generellt med 1 %. Det är en fråga
som förbundet inte råder över eftersom det finns ett kommunalt självstyre i vårt
land. Vad gäller skattefrågan generellt så tog förbundet fram en skatterapport 2005
som fortfarande kan ge god vägledning för förbundets agerande i skattefrågor.
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När det gäller JO-anmälan så är preskriptionstiden generell för alla anmälningar,
det gäller således inte bara omhändertagande av barn. Endast vid särskilda skäl kan
JO efter bedömning pröva ärenden som är äldre än två år. Detta kan som motionärerna påpekar skapa problem då myndighetsutövning kan uppdagas efter en längre
tid. Frågan prövades i Riksdagen 2003 då Kristdemokraternas motion avslogs.

20

Vanvårdsutredningen och dess delrapporter (SOU: 2011:61) har utgått från den definition av vanvård som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det bemötande av ett enskilt barn som i något avseende avviker från de rättigheter som stadgas i konventionen har definierats som vanvård av utredningen.
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Vanvårdsutredningens samlade erfarenheter pekar på i sin sammanfattning att det
som framförallt kommer att avgöra om barn och unga i dagens och morgondagens
barn- och ungdomsvård ska kunna skyddas mot vanvård och en ogynnsam framtida utveckling är en fungerande tillsyn och uppföljning. Utredningen konstaterar att
samhällets barn- och ungdomsvård i dag har god kännedom om hur vården ska
vara utformad. Det finns kunskap, många utredningar, revisions- och tillsynsrapporter, som pekat på risker för placerade barn och unga och det finns kunskap om
vad som fungerar stärkande. Utmaningen som barn- och ungdomsvården står inför
i dag är snarare hur dessa kunskaper ska omsättas i lokal praktisk handling.
Frågorna kring barns och ungas situation i vårt samhälle idag är mycket viktiga att
bevaka men motionens tredje att-sats är alltför vag i sina förslag för att kunna bifallas. Förbundsstyrelsen föreslår att dessa familjepolitiska frågor ska bevakas inom
arbetsgruppen Mänsklig värdighet i förbundet.
Vanvårdsutredningen pekar på allvarliga missgrepp, vi har alla ett ansvar att lära av
historien så att misstag inte upprepas. Socialdemokrater för tro och solidaritet bör
framför allt uppmärksamma dessa frågor i relation till sina respektive kommuner.
Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att avslå motionens att-satser samt
2) Att arbetsgruppen Mänsklig värdighet tar in familjepolitiska frågor i sitt arbete.
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Motion B10 De mest utsatta!
Måttet på om ett samhälle är gott eller ont är hur det är för de mest utsatta – barn,
äldre, hemlösa, sjuka, arbetslösa, fattiga. De är de mest behövande.
Många av dessa har det mest besvärligt på många sätt, lidande och ekonomiskt.
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Forskning har visat att ett samhälle är bättre för alla medborgare om klyftorna inte
är för stora och det råder större jämlikhet. (T.ex. enligt Wilkinson Jämlikhetsanden). Vi behöver arbeta för att mobilisera vårt samhälle mot orättvisorna som gör
att ca 4000 människor i Stockholm och ca 34000 i hela landet är hemlösa.
Detta ÄR möjligt att förändra – att undanröja hemlösheten. Det handlar om
grundläggande frågor – om vår medmänsklighet och om människovärdet. Tak över
huvudet och det dagliga brödet.
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Vi ser dessa människor på gatorna, i tunnelbanan, ja runtom, i städerna, på landet.
Det handlar om verkliga människor, inga statistiksiffror.
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Det är människor; kvinnor och män i olika åldrar. En ökande andel är unga, som
kastats ut eller känt sig tvungna att lämna sina hem. Följden blir många gånger
missbruk och kriminalitet.
En del kommer från andra EU-länder.
Det som behövs är vår gemensamma empati att göra slut på denna förnedring mot
de mest utsatta och därigenom mot vårt gemensamma samhälle. Det gäller en nollvision.
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Vad krävs för att få slut på hemlösheten?
Det behövs insikt, medkänsla, vilja och pengar.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska
arbeta för
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1. Att det byggs fler hyreslägenheter. (Bostadsbristen är det största hindret i arbetet mot hemlöshet),
2. Att det ska bli möjligt för hemlösa att få bostad (ekonomiskt, socialt, praktiskt). Bostad först är ett projekt som behöver förstärkas och utvecklas,
3. Att hemlösa ska få utökat socialt, medmänskligt och medicinskt stöd,
4. Att missbruksvården, psykvården och den medicinska vården förbättras,
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5. Att hemlösheten ska bli en nationell fråga. Det behövs en lagstiftning som
gör det olagligt för kommuner och landsting att inte ordna lägenheter till
hemlösa. (En genomgång av nationella och internationella lagar visar att det
inte finns tillräckligt skydd mot hemlöshet),
6. tillkomsten av en nationell hemlöshetsombudsman som aktivt driver och
följer upp en ny lagstiftning,
7. Att det ska avsättas tillräckliga resurser för att avskaffa hemlösheten. (Prioriteringar i budgetar i kommun, landsting och stat).
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Stockholm den 23 februari 2012
Tro och Solidaritet Södermalm
/Bo Nordquist ordf.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion B10
Förbundsstyrelsens föredragande: Görel Sävborg Lundgren
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Motionen tar upp ett ämne som har engagerat vårt förbund och dess medlemmar i
många år. Vid kongressen i Uppsala 2011 bifölls en liknande motion av samma
motionär. Motionen och förbundsstyrelsens yttrande över den överlämnades till
broderskapsgruppen i riksdagen och kommun- och landstingsförbundets socialdemokratiska grupp. En motion har också väckts i riksdagen (motion 2011/12:C399)
och blev avslagen där.
Inom vårt parti är det en gemensam övertygelse att det behöver byggas fler hyreslägenheter (att-sats 1). När socialdemokraterna återkommer i regeringsställning kan
vi förvänta oss initiativ på riksnivå för att möjliggöra ett ökat sådant byggande. Till
dess är det främst genom agerande i kommunerna som det går att påverka tillgången på hyreslägenheter. Det är ett ansvar för förbundets medlemmar på lokal nivå
att verka för detta. En utveckling och förstärkning av projektet Bostad först (attsats 2) är också något där ansvaret ligger på lokal nivå. Samma sak gäller utökat socialt, medmänskligt och medicinskt stöd för hemlösa (att-sats 3). När det gäller socialt och medmänskligt stöd gör också frivilligorganisationer och enskilda personer
viktiga insatser som måste fortsätta och helst utökas.
Missbruksvården, psykvården och den medicinska vården behöver förvisso förbättras (att-sats 4). Det är i första hand landstingen och Socialstyrelsen som behöver göra insatser för detta. Förbundets ledamöter i landstingsfullmäktige i olika län
och i kommun- och landstingsförbundet bör bevaka denna fråga. På riksnivå är det
viktigt att det drivs på i riksdagen.
Förslaget att det ska göras olagligt för kommuner att inte ordna lägenheter till hemlösa (att-sats 5) är mycket långtgående. Förbundsstyrelsen anser inte att vårt förbund kan åta sig att verka för det. Förslaget att det ska inrättas en nationell hemlöshetsombudsman (att-sats 6) är värt att föras vidare till riksdagen.
Hur stora resurser som skulle vara tillräckliga för att avskaffa hemlösheten (att-sats
7) vet varken motionärerna eller förbundsstyrelsen. Med sina ytterst begränsade resurser har förbundet inte heller någon möjlighet att utreda den saken. Prioriteringar
i budgetarna för kommuner, landsting och stat behöver alltid göras. Det är viktigt
att hemlöshetsproblemet inte skuffas undan när sådana prioriteringar diskuteras på
olika nivåer. Här kan förbundets medlemmar också bidra till att hemlöshetsfrågan
tas på allvar. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för
programkommissionen.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att avslå att sats 5,
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2) Att uppmana STS-gruppen i riksdagen samt de socialdemokratiska ledamöterna i kommun- och landstingsförbundet att i sina respektive sammanhang
arbeta för att situationen för hemlösa förbättras samt
3) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion B11 Allt fler människor i Sverige står idag utan socialförsäkringsskydd
Två tredjedelar av de arbetslösa får ingen arbetslöshetsersättning, eftersom de inte
lever upp till kvalifikationskraven i arbetslöshetsförsäkringen. Sjuka utförsäkras. Att
agendan tycks vara att återföra ansvaret för dem till civilsamhället är vad debatten
borde handla om. Läs mer på http://www.newsmill.se/node/43597
I en intervju (SvD den 20/10 2011) säger Reinfeldt att ”människor hittar andra
grunder för sin försörjning (…) att man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin
partner eller på annat sätt.”
Att ansvaret för sjuka och arbetslösa i högre utsträckning ska falla på deras familjer
sticker statsministern inte ens under stol med.
Därför yrkar jag på
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1. Att socialdemokrater för tro och solidaritet arbetar fram tillsammans med
fackliga organisationer ett förslag för socialförsäkringen som kan ligga till
underlag för en lagändring när vi vinner valet 2014.
Torbjörn Sundblad
Norra innerstaden i Stockholm tro och solidaritet
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion B11
Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson
Motionen tar upp en politiskt mycket viktig fråga för socialdemokraterna. Ända
sedan start har socialdemokratisk politik gått ut på att arbeta för att vårt land ska ha
generella välfärdssystem som bygger på grundläggande värderingar om solidaritet,
omtanke, rättvisa och jämlikhet. Vi socialdemokrater har varit historiskt skickliga
på att bygga upp vårt land, ett land där nu klyftorna ökar och som motionären pekar på håller på att slås i spillror.
Tillsammans har vi ett ansvar för varandra. Särskilt när vi är som svagast eller om
vi hamnar i utsatta lägen behöver vi människor varandra. Förbundsstyrelsen delar
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motionärens syn på vikten av att värna våra generella välfärdssystem. Hur dessa system ska se ut i framtiden måste vi arbeta vidare på. Vårt förbund har naturligtvis
en viktig uppgift att vara med och utforma en politik för framtiden och vi gör så
inom ramen för de beslut som våra tidigare kongresser tagit och nu genom förbundsårsmötets riktlinjer för förbundsstyrelsen och dess arbetsgrupper, distrikt och
lokala grupper.
Nu har vi socialdemokrater goda möjligheter att föra fram våra synpunkter på vilken politik vi ska föra i framtiden. Det pågår ett stort arbete med att ta fram ett
nytt partiprogram som ska antas på partikongressen i april 2013. Vi kan redan nu
ge våra förslag på hur vi vill att våra välfärdssystem ska utvecklas. Om vi ska reparera och återställa eller skapa nya, andra system som ger människor möjligheter att
leva i ett medmänskligt och solidariskt samhälle. Nu har vi chansen som medlemmar, S-föreningar, arbetarekommuner, sidoorganisationer och fackliga organisationer m.fl. i vilka konstellationer vi vill; att ta aktiv del i utformandet av ett nytt partiprogram och på det sättet ta ett helhetsgrepp för en socialförsäkring värd namnet.
Det pågår fn en Parlamentarisk socialförsäkringsutredning. Utredningen skall se
över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Den syftar till att ge
hållbara försäkringar inför framtiden. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet
kommer att redovisas för programkommissionen.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att avslå motionen.
Motion B12 Skärpt lagstiftning i frågan om att inneha vapen
Förslag Att på förbundsnivå Socialdemokraterna Tro & Solidaritet tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över svensk lagstiftning i ljuset av vapentillgång på
gatan och dödligt våld.
Bakgrund och motivering:
I början av året råkade jag tillbringa en vecka i södra Skåne och kunde dagligen i
media följa våldsutvecklingen på Malmös gator. Flera mord ägde rum på öppen
gata. Mediabilden gav vid handen att flera mord förmodligen var uppgörelser mellan kriminella gäng. Polisen sades enligt mediarapporteringen känna till en del om
denna ganska nya gängbildning, som vagt förmodades ha sina rötter på annat håll
än Nordafrika och Mellanöstern. Detta var dock inte huvudfrågan, vilken i stället
var den stora vapentillgången på gatan.
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Stora mängder vapen sades vara i omlopp, även ganska tunga sådana. Kommunalrådet Illmar Reepalu berörde frågan om inte tillgången till vapen var ett huvudproblem. Han frågade sig om inte lagstiftningen borde skärpas i riktning mot att inskränka rätten att bära vapen. Hans egen liksom Malmöpolisens åsikt är att lagen
om rätt för civilpersoner att inneha vapen är alldeles för generös. Många farliga,
dödande och tunga vapen är tillåtna att inneha. Detta märks på Malmös gator. De
menar även att det finns ett samband mellan rätten till innehav av farliga vapen och
bruket av det på gatan.
En skärpt och mera restriktiv lagstiftning om rätt till innehav av vapen skulle ge
Malmöpolisen rätt att beslagta dödande vapen i omlopp på gatan och att även göra
husrannsakningar hos misstänkta våldsverkare och beslagta dessa vapen.
Reepalu uttryckte tacksamhet över polisförstärkning från Stockholm, även om inte
polisbrist var huvudproblemet i Malmö utan polisens rätt att lägga beslag på vapen.
Morden i Malmö under årets första månad var kanske tre gånger fler än motsvarande i Uppsala, men mönstret förefaller vara detsamma. Frågan om lagstiftningen
på området är tydligen ett nationellt problem.
Mot bakgrund av det här skisserade problemläget får jag föreslå att förbundskongressen måtte fatta beslut om
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1. Att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att belysa relationen mellan mord
på öppengata, vapentillgång, eventuella behov att skärpa vapenlagstiftningen
i syfte att stärka polisens rätt att spana efter vapen och göra vapenbeslag.
Med utmärkt högaktning
Sigbert Axelson
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Uppsalagruppen har vid årsmötet den 29 februari beslutat ställa sig bakom motionen. Årsmötet anser att förbundet bör föra fram förslaget om en arbetsgrupp till
partistyrelsen.
Görel Sävborg-Lundgren
Förbundsstyrelsens yttrande över motion B12
Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson
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Motionären för ett resonemang kring bristerna i vår vapenlagstiftning och hur lagstiftningen försvårar polisens arbete att beslagta vapen i samband med de grova
våldsdåden i Malmö. Motionen belyser endast en del av bakgrunden till vilka orsaker som kan ligga bakom grova våldsbrott och då inte bara i Malmö. Det är många
faktorer i samhällsutvecklingen som spelar roll. Den mediala uppmärksamheten
kring våldsdåden i Malmö har varit stor och onyanserad.
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Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik visar att varje år dör omkring 90 personer
på grund av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång.
Ungefär så har det sett ut under de senaste trettio åren. Inte heller det dödliga våld
som begås av ungdomar har ökat över tid. Under 2011 konstaterades 81 fall av
dödligt våld i Sverige, vilket är en minskning jämfört med år 2010, då 91 fall konstaterades.
Studier av dödligt våld i Sverige har visat att mer än hälften av de anmälda brotten
egentligen inte handlar om mord, dråp eller så kallat misshandel med dödlig utgång. Statistiken över anmälda brott visar nämligen samtliga anmälda händelser
med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt
våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp.
Eftersom statistiken över anmälda brott ger en överskattad bild av det faktiska
dödliga våldet genomför Brå sedan 2002 en specialstudie över dödligt våld där varje enskild polisanmälan granskas för att kunna presentera det korrekta antalet fall
av dödligt våld. Resultatet från studien redovisas i en separat rapport som publiceras i samband med den slutgiltiga brottsstatistiken i mars.
Dödligt våld sker oftast i hemmet, där insynen är begränsad. Det innebär att det är
svårt för utomstående att ingripa och förhindra brotten. Ofta handlar det om socialt utsatta miljöer — framför allt är det personer med missbruks- och/eller psykiska problem som begår denna typ av våldsbrott och som många gånger även drabbas av dem.
Dödligt våld begås sällan mellan personer som inte känner varandra — i drygt 70
procent av fallen är de inblandade bekanta med varandra. Risken att bli överfallen
på allmän plats är extremt liten och denna risk har heller inte ökat de senaste åren.
Det dödliga våldet på allmänna platser sker i stor utsträckning mellan unga män
och startar ofta med ett bagatellbråk, där det finns alkohol i bilden. Dessa fall har
fått stor uppmärksamhet, men är ungefär lika många som tidigare. Inte heller har
andelen ungdomar (15—19 år) som begår dödligt våld ökat de senaste åren.
Polisen klarar oftare upp dödligt våld jämfört med de flesta andra typer av brott,
även om den höga nivån har minskat något de senaste åren. I snitt har man sedan
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1990 kunnat binda en person till brottet vid över 80 procent av fallen. De flesta
gärningspersoner döms för mord.

5

Trots den vanliga förekomsten av psykisk sjukdom eller annan psykiatrisk problematik hos dem som begår dödligt våld, döms endast en liten del till rättspsykiatrisk
vård. Däremot har andelen livstidsstraff ökat på senare år.
Omkring 65 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld skedde i något av
storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Relaterat till folkmängden
var dessa län något överrepresenterade. Sett i ett längre tidsperspektiv framgår
dock att det dödliga våldet följer befolkningsfördelningen i landet tämligen väl.

10

När det gäller antalet anmälda misshandelsbrott fortsatte de att öka år 2011. Totalt
anmäldes 89 500 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med
2010. Antalet misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre ökade med 2 procent
till 28 000. Under 2011 anmäldes 42 400 misshandelsbrott mot man, vilket är 3
procent fler än 2010.
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De anmälda misshandelsbrotten mot såväl män som kvinnor och barn har, med
något undantag, ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Under 2011 anmäldes
45 procent fler misshandelsbrott än 2002. Misshandel är en av de brottstyper där
statistiken påverkas av förändringar i benägenheten att anmäla brott. Det innebär
att ökningen i statistiken kan bero såväl på en ökad omfattning av våld, som på att
samhället tar våld på större allvar och därmed i högre utsträckning anmäler det våld
som sker.
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Regeringen beslutade 2008 om en myndighetsgemensam satsning mot grov organiserad brottslighet. De myndigheter som ingår i satsningen är: Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Polisen,
Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Enligt Brå:s
studier har satsningen varit framgångsrik men kan utvecklas ytterligare.
Tillgång till skjutvapen är ofta en förutsättning för att grova brott ska komma till
stånd och kan även orsaka att en uppkommen våldssituation får betydligt svårare
följder än den annars skulle ha fått. Det finns indikationer på att våldsbenägna kriminella personer använder skjutvapen i högre utsträckning än tidigare. Det är en
oroväckande utveckling som måste tas på största allvar.
I mars 2012 beslutade Regeringen om kommittédirektivet Skärpningar i vapenlagstiftningen. En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat föreslå hur lagstiftningen kring grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn ska få genomslag. Mot den bakgrunden ska utredaren analysera ett antal frågor om skjutvapen och föreslå de förändringar som bedöms nödvändiga. Utredaren ska bland an60
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nat ta ställning till hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn på
vapenbrottsligheten ska få genomslag. Ökade möjligheter att göra nyanserade bedömningar av grova vapenbrott är också av stor vikt. Utredaren ska också bland
annat analysera förutsättningarna för tillstånd att inneha hel- och halvautomatiska
vapen och om det bör införas regler om vapenmagasin. Utredningen ska redovisa
sina förslag senast den 31 januari 2013.
Rapporter om polisens oförmåga att lösa eller ens utreda vardagsbrott, skapar en
stark misstro mot polisen. Det handlar naturligtvis mycket om resurser och styrning. Troligtvis kan vi inte vänta oss fler poliser av varken blåa eller röda regeringar. Det behövs inte bara förändringar i vapenlagstiftningen utan också satsningar
på brottsförebyggande arbete. Det arbetet är ett brett ansvar för fler myndigheter
och andra samhällsaktörer. Förmodligen skulle våra kommuner bli mer trygga med
10 fler fritidsledare eller fler vuxna i skolorna än med 10 fler poliser.
Eftersom lagstiftningen nu ses över anser förbundsstyrelsen att det nu inte är läge
för förbundet att tillsätta en egen arbetsgrupp. Förbundsstyrelsen vill inte släppa
dessa frågor helt utan föreslår att förbundsårsmötet ger styrelsen i uppdrag att följa
utvecklingen vidare. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att uppdra åt Förbundsstyrelsen att följa de problem som motionären pekar
på samt
2) Att i övrigt anse motionen besvarad.
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C Ekonomi, bildning och miljö
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Motion C1 Verka för att förverkliga ”En skola för alla”
Det är nu femtio år sedan drömmen om en gemensam skola sjösattes i vårt land.
Begreppet ”en skola för alla” myntades. Egentligen skulle man fira denna jämlikhetsreform. Om det hade funnits något att fira. Men grundskolan som en skola för
alla utifrån vars och ens förutsättningar hann inte ens förverkligas fullt ut innan
den började nedmonteras. Det enda som finns kvar i dag är namnet grundskola.
Drömmen för femtio år sedan har förvandlats till en mardröm. Ja, inte för alla, en
del har vunnit, andra har förlorat. Men så är det i ett samhälle, där ordet solidaritet
ersatts med ordet konkurrens som ett allena saliggörande lösenord. Nu finns inga
fredade zoner i samhället. Allt skall vara konkurrensutsatt, inklusive skolan, lärarna
och eleverna.
Då för femtio år sedan ordnades en genomgripande fortbildning som sträckte sig
över tre år och omfattade alla lärare. Målet var att eleven skulle vara i centrum och
undervisningsmetodiken skulle vila på fem ben: Motivation, Aktivitet, Konkretion,
Individualisering och Samverkan, som förkortades MAKIS.
Skolan skulle vara till för barnen, alla barn, utifrån vars och ens förutsättningar och
inte tvärtom barnen för skolan, som de sista tjugo årens utveckling har lett till. Nu
konkurrerar skolorna om barnen, ja, de lönsamma barnen förstås, de som inte kräver så mycket undervisningsresurser, utan klarar sig själva, planerar sitt eget arbete
och utför det om inte i skolan, så i hemmet, med hjälp av antingen förälder eller
inhyrd läxläsningshjälp, nu subventionerad med hjälp av statens RUT-bidrag. Nu
har vi fått/skapat en skola som skall gå runt med så knappa resurser som möjligt
och generera vinst, en skola under valfrihetens täckmantel. Valfri för vem? Icke
lönsamma barn är skolan inte till för. De slås ut av systemet eller slår ut sig själva
ur systemet. Mobbningen ökar. Självdestruktivt beteende i olika former ökar. Den
segregerade skolan har återinförts. Och är på väg att bli skoningslösare än någonsin.
Barnet i centrum har ersatts av marknaden i centrum. Undervisning har ersatts av
eget lärande. En för alla utifrån vars och ens förutsättningar tillgänglig undervisning har ersatts av eget lärande i skolan kompletterat med egenfinansierad undervisning på fritid.
Karlstads kristna socialdemokraters grupp hemställer
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1. Att en haverikommission tillsätts för att ta fram en räddningsplan för den
havererade skolpolitiken för att minimera utslagningsmekanismerna i skolan
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till en nivå av nolltolerans och införa en grundskola som ”en skola för alla”
med undervisning utifrån vars och ens förutsättningar.

5

Motionen antagen i samband med årsmötet 2012 02 14 för
Karlstads Kristna Socialdemokrater
Rolf Jernstedt, sekreterare
Distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland har beslutat
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till förbundsårsmötet.
Eva-Lena Gustavsson, ordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion C1
Förbundsstyrelsens föredragande: Thomas Strand
Motionärernas vilja att säkra En Skola för Alla är en klassisk socialdemokratisk
tanke. Förbundsstyrelsen delar självklart denna ambition. Vi delar vidare motionärernas bekymmer över den negativa skolutvecklingen. Den negativa trenden har
tydligt förstärkts av Alliansregeringens skolpolitik. Motionärerna ställer olika etiska
prioriteringar mot varandra där förbundsstyrelsen snarare ser organisatoriska tillkortakommanden i skolverksamheten. Idag har vi kommunala huvudmän samt en
djungel av privata istället för en samlad skolpolitik.
En förutsättning för en framgångsrik skola är att de mest hängivna och lämpade
personerna söker sig till läraryrket. Det kan bara inträffa om de ges sådana arbetsvillkor att de kan utrycka sin kreativitet och kompetens. Allt pedagogiskt arbete bör
ses som ett skapande hantverk.
”En haverikommission” riskerar att fokusera på tragedier istället för på strukturella
problem. Förbundsstyrelsen menar därför att det skol- och utbildningspolitiska arbetet i förbundet bör inriktas på att utmana partiets skolpolitiska ambitioner i sådan riktning att förutsättningarna för en samlad skola för alla kan förverkligas. Det
kan ske genom förändringar i kommunernas möjligheter att faktiskt ta ansvar för
hela skolverksamheten i kommunen, oavsett vem som är huvudman. En sådan förändring kräver andra regleringar kring det kommunala ansvaret. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsätta det skol- och utbildningspolitiska arbetet som det formuleras i förbundets riktlinjer för politik och verksamhet samt
2) Att avslå motionen.
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Motion C2 Lokala skolråd
För att stärka och utveckla ett demokratiskt tänkesätt i skolan är det nödvändigt ge
skolans intressenter, elever, personal, föräldrar och avnämare inflytande över den
pedagogiska ledningen.
5

Av Skollagen SFS 2010:800 framgår att den pedagogiska ledningen av en skolenhet
ska göras av en rektor eller för en förskola av en förskolechef. Dessa ska verka för
att utbildningen utvecklas och beslutar om sin enhets inre organisation och är också enligt Skollagen skyldiga att arbeta tillsammans med hemmen, andra skolformer
och arbetsliv.
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Tidigare har försök gjorts med olika former av samverkansråd, men som inte återfinns i Skollagen.
Denna måste justeras så att lokala råd för skolan inrättas, som vägleder rektor/förskolechef inför beslut som gäller enhetens pedagogiska ledning.
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Det lokala skolrådet kan bestå av elever från elevrådet, föräldrar från föräldraföreningen, avnämare från arbetslivet samt den egna personalen på enheten med tre
representanter, övriga två för att skapa ett arbetsdugligt råd.
Riksdagen föreslås
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1. Att justera Skollagen med bestämmelse om lokala råd för en skolenhet enligt
ovanstående förslag
Styrelsen för Broderskapsgruppen i Karlstad
Karlstads Kristna Socialdemokrater, Broderskapsgruppen beslöt efter beredning
under möte 2011-11-26 anta motionen som sin egen för vidare behandling under
vårens årskonferens.
Rolf Jernstedt, sekreterare
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Distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland har beslutat
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till förbundsårsmötet.
Eva-Lena Gustavsson, ordförande

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C2
Förbundsstyrelsens föredragande: Thomas Strand
Att utveckla och stärka ett demokratiskt tänkesätt är sedan länge ett av skolans huvudåtagande gentemot samhället. Dessa principer finns formulerade i Skollagen
och alla andra styrdokument inklusive anvisningarna för ämnesundervisningen.
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Enligt skollagen ska det vid varje förskole- och skolenhet ”finnas ett eller flera forum
för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare för barn i förskolan och elever i förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer samt fritidshemmen”. Dessutom kan
kommuner eller landsting inrätta lokala styrelser där rektor eller förskolechef kan
uppdra ”åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som rektorn eller förskolechefen får uppdra
åt en anställd eller uppdragstagare att besluta i, dock inte i frågor som rör enskilda barn eller elever”. Till det kommer att det också finns elevråd på många skolor.
Forum för samråd och lokala styrelsers funktioner och möjligheter får anses vara
ett väl beprövat och genomdiskuterat område inom Sveriges skolvärld. Samverkan
med arbetslivet hör till ordinarie uppgifter för alla skolenheter i landet. Näringslivets funktion är främst som samverkanspartner i praktikmoment men även när
skolor vill skapa specialiserade kurser på främst gymnasienivå. Arbetslivets representanter ses då främst som leverantörer av kunskap, kompetens och nätverkspartners. Idag är forum för samråd rådgivande organ till skolledning och personal som
enligt skollagen ansvarar för verksamheten. De lokala styrelserna har också vissa
beslutande funktioner. Det som motionären efterfrågar finns redan reglerat i skollagen.
Skolans viktigaste resurs är lärarna. Avgörande insatser bör handla om att stärka
deras roll som ansvariga pedagoger. Det gör man bäst genom att stärka deras kunskaper. Vi är kritiska till att lokala styrelser med elevmajoritet, efter den borgerliga
valsegern 2006, inte längre är möjliga. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet
kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att avslå motionen.
Motion C3 Etiska samtal i skolan. Tankar för dagen
Nya omvälvande händelser som särskilt upprör unga människor blir ofta sent bearbetade i skolan, åtminstone utanför klasslärarnas krets eller inte bearbetade alls.
Oro och fördomar kan leva vidare om inte tillfällen till samtal finns.
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I alla skolor, skulle varje skoldag, kunna börja med att läraren, i den grupp som ska
undervisas efter schemat, ägnar 5-10 minuter till tankar för dagen, en dialog med
eleverna: Är hjärtat fyllt av upprördhet eller oro för något som hänt, eller drabbat
oss i samhället eller ute i världen kan ju läraren ta upp och kommentera detta utifrån ett vuxenperspektiv. Det kan ju också vara enskilda elever som upprörts eller
oroats av någon händelse som inträffat och vill ta upp detta för stöd, tröst och för65

ståelse. Ibland vill man dela med sig av sin glädje också: Laget vann, katten kom
tillrätta och andra solskenshistorier.
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Både lärare och elever skulle ges tillfälle att spegla tillvaron utifrån sitt eget perspektiv. Sådana tillfällen till etiska samtal erbjuds sällan i dagens skola och finns
inte heller med i skolans förordningar. Oro och fördomar kan bli seglivade och
växa till.
Att införa Samtal för dagen skulle inte vålla några större svårigheter ur schemasynpunkt, det behöver ju inte brytas. Skoldagen skulle börja varje morgon med dialogen oavsett undervisningsgrupp och lärare. Ämnesområdet kommer inte heller att
sina - det kommer alltid att finnas ämnen att tala om.
Broderskapsgruppens styrelse i Karlstad föreslår
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1. Att Riksdagen beslutar föreskriva att skoldagen i alla skolor börjar med en
stunds dialog: ”Tankar för dagen”, mellan elevgruppen och den lärare som
schemalagts för undervisning
Karlstads Kristna Socialdemokrater, Broderskapsgruppen beslöt efter beredning
under möte 2011-11-26 anta motionen som sin egen för vidare behandling under
vårens årskonferens.
Rolf Jernstedt, sekreterare
Distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland beslutade 20120222 om följande yttrande.
Det är viktigt att utveckla möjligheter till reflektion och samtal i barn och ungdomars vardag.
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Motionens intentioner om etiska samtal i skolan är mycket viktig och behöver tas
till vara. Att skapa rum för samtal borde prioriteras. Enligt skollagen ska alla kommuner se till att det finns ett värdegrundsarbete på skolorna. Ämnet livskunskap
som ämne infördes redan på 90-talet i många skolor och har sedan dess varit
mycket omdiskuterat. Från och med höstterminen 2011 föreskriver skollagen att de
grundskolor som vill har möjlighet att, under vissa förutsättningar, anordna undervisning i ett lokalt tillval. Ett sådant tillval skulle mycket väl kunna vara de etiska
samtal motionen efterlyser.
Distriktsstyrelsen är tveksam till om riksdagen kan föreskriva att alla skolor börjar
skoldagen börjar med en stunds ”tankar för dagen”, och därmed anser vi motionen
besvarad.
Eva-Lena Gustavsson, ordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion C3
Förbundsstyrelsens föredragande: Björn Pernrup
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Det är en viktig fråga som motionären lyfter fram. Behovet för oss människor att
se och bli sedda, att föra samtal om det som är viktigt i livet är ett grundläggande
mänskligt behov. Ibland ser vi det som en självklarhet att detta kan ske utifrån elevernas perspektiv. Men enhetsskolans tid är förbi och därmed är frågan mer komplex än tidigare.
Precis som i distriktsstyrelsens svar anser förbundsstyrelsen att rum för samtal bör
prioriteras. Enligt skollagen ska alla kommuner se till att det bedrivs ett värdegrundsarbete på skolorna. Skollagen ger redan möjligheter i den riktning som motionären efterlyser. Skollagen föreskriver fr.o.m. hösten 2011 att de skolor som vill
och har möjlighet under vissa förutsättningar kan anordna undervisning i ett lokalt
tillval. Ett sådant tillval skulle mycket väl kunna vara de etiska samtal som motionären efterfrågar.
Frågan är som sagt viktig och därför behöver vi ta steg i den här riktningen som
också får ett genomslag. Förbundsstyrelsen är däremot tveksam till att reglera dessa
samlingar så som motionären föreslår men eftersom frågan är viktig behöver den
genomlysas ordentligt. Förbundet behöver av detta och andra skäl fortsätta det
skolpolitiska arbetet, och gentemot partiet driva frågan om behovet av samtal om
livets viktiga frågor. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att överlämna motionen jämte utlåtandet till förbundsstyrelsen inför det
fortsatta arbetet med skolpolitik som det formuleras i förbundets riktlinjer
för politik och verksamhet samt
2) Att avslå motionen.
Motion C4 Program för social ekonomi och civilsamhällesfrågor
De senaste åren har välfärdens förnyelse och ändrade förutsättningar varit ett hett
omdebatterat ämne, inte minst har den sociala ekonomin; civila samhällets, folkrörelserna och den ideella sektorns, roll lyfts i debatten. Nya aktörer utöver det offentliga har aktivt bjudits in att ta ett ökat ansvar inom bland annat skola, vård och
omsorg, ofta med det uttryckta syftet att öka mångfalden och valfriheten. Inte
minst har många politiker – från höger till vänster – talat sig varma för att främja
förutsättningarna för social ekonomi. För samverkan med föreningar, förutsättningar för verksamheter med aktörer från denna sektor, till exempel kooperativ,
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som huvudmän. Den borgerliga regeringens nya ”politik för det civila samhället”
uttrycker mycket tydligt att den sociala ekonomins roll som röstbärare och opinionsbildare ska stärkas. Samtidigt händer väldigt lite i den riktningen och idéerna för
vad som behöver göras rent konkret saknas, både hos de borgerliga partierna och
inom oppositionen, inklusive Socialdemokraterna.
Arbete pågår dock inom partiet. Det finns många som är intresserade och som så
smått börjat engagera sig för att formulera en socialdemokratisk politik och ett alternativt förhållningssätt till det som kan kallas social ekonomi, civilsamhällesfrågor
eller helt enkelt en ny folkrörelsepolitik för ett förändrat samhälle. I det arbetet
skulle Socialdemokrater för tro och solidaritet kunna vara en viktig spelare, och
kunna vara en länk mellan det civila samhällets organisationer och de offentliga institutionerna.
Därför yrkar jag
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1. Att STS styrelse aktivt verkar för att Socialdemokraterna vid partikongressen
2013 antar ett skarpt program för social ekonomi och civilsamhällesfrågor,
2. Att STS styrelse söker att aktivt engagera sig i framtagandet av ett sådant
program,
3. Att STS i detta arbete lägger vikt vid att vårt förbunds grundläggande värderingar om allas lika värde samt rätt och möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen får stort utrymme i processen
Anna Ardin
Hjärta – Troende socialdemokrater i Stockholm
Förbundsstyrelsens yttrande över motion C4
Förbundsstyrelsens föredragande: Abebe Hailu
Arbetarrörelsen är vid sidan av frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen en av vårt
lands klassiska folkrörelser. Som sådan har den spelat en roll också för det ekonomiska livet i form av fackföreningar och konsumentkooperation. De nya samverkansformer som växer fram i det samtida samhället påminner i viktiga avseenden om den initiativkraft och idérikedom som en gång präglade det klassiska folkrörelsearvet.
Förbundsstyrelsen vill därför att förbundet ska bejaka det intresse som idag finns
för sociala företag och civilsamhället genom att arbeta för att Socialdemokraterna
tar fram ett idéprogram med konkreta exempel på hur den sociala ekonomin kan
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utvecklas och bli en allt viktigare del av vår vision om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.
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Det är också förbundsstyrelsens mening att vårt förbund med sin historia på ett
alldeles särskilt sätt kan bidra med goda exempel på ett samhälle och en ekonomi
som fungerar väl utifrån folkligt inflytande och medbestämmande. Resultatet av
Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionen.
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Motion C5 Motverka kärnkraft och uranbrytning
Förslag till förbundsmötet:
1. Förbundsmötet beslutar att arbeta för att Sverige ska motverka allt bruk av
kärnkraft.
2. Förbundsmötet beslutar att arbeta för att Sverige även ska motverka uranbrytning.
3. Förbundsmötet beslutar att arbeta för att Sverige inte investerar i kärnkraft
eller uranbrytning
Motivering
Efter naturkatastrofen och olyckan i Fukushima är kärnkraftsfrågan viktigare än
någonsin, både som miljöfråga och fredsfråga.
Vi satsar visserligen på förnyelsebara energikällor, men Sverige borde som andra
länder i Europa, ta ställning i kärnkraftsfrågan, - ett viktigt etiskt ställningstagande.
1. Jorden och mänskligheten klarar inte av flera kärnkraftsolyckor!
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2. Ursprungsbefolkningen i bland annat Kanada och Namibia ska inte längre
behöva se stora landarealer ödeläggas och förgiftas på grund av uranbrytningen
3. Det är inte försvarbart att lämna ännu mer radioaktivt avfall till kommande
generationer.
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Kärnkraften är inte koldioxidfri om man ser till hela kedjan från uranbrytning till
slutförvar. Dessutom tar även uranet slut och måste ersättas.
Som om inte detta vore nog skapar uranbrytningen förutsättning för kärnvapen av
olika slag. Dessa så kallade lättare kärnvapen har redan använts i t ex Irak och bidragit till fosterskador, cancer och andra allvarliga skador för civilbefolkning och
soldaterna
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Vi måste skicka tydliga signaler att vi vill se andra energikällor framöver. Vi måste
skicka tydliga signaler att kärnkraften tillhör historien. Vi måste skicka tydliga signaler att vi tar ett gemensamt ansvar för både miljö- och fredsfrågor.
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Vetlanda 2012-01-15
Gisela Brumme
Vetlanda Kristna socialdemokrater har behandlat motionen på sitt årsmöte och antar den som sin egen.
Leif Brandt
Ordförande för årsmötet
Vetlanda den 3 februari 2012
Distriktsstyrelsens utlåtande över motionen Motverka kärnkraft och
uranbrytning
Motionären lyfter fram en mycket aktuell fråga om Sveriges långsiktiga och hållbara
energiförsörjning. Det socialdemokratiska partiet har i kongressbeslut lagt fast att
kärnkraft inte är en framtida energikälla. Dels för att det är en extremt farlig energikälla. Dels för att den också är oerhört kostsam. Partikongressen har därför beslutat att kärnkraften på sikt ska fasas ut.
Socialdemokrater för tro och solidaritet har fastslagit en tydlig hållning i synen på
kärnkraft. En hållning som alltid har varit tydlig, såväl inom som utom partiet. Vi
vill se kärnkraften avvecklad så snart det är möjligt. Detta har vi gett uttryck för exempelvis genom kongressbeslut men också genom yttrande och inlägg av våra ledande företrädare.
Motionären argumenterar kraftfullt för faran med kärnkraft. Distriktsstyrelsen kan
inte bedöma huruvida så kallade lättare kärnvapen har använts i Irakkriget, även
om SVT nyligen rapporterat om tydliga tecken på strålförgiftning i exempelvis Falluja, potentiellt orsakat av vapen som innehållit komponenter som avgett strålning.
Motionären föreslår att distriktsårsmötet ställer sig bakom och antar motionens tre
att-satser, samt att motionen även skickas till förbundsårsmötet.
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Distriktsstyrelsen föreslår att distriktsårsmötet beslutar
1. Att bifalla motionens tre att-satser
2. Att sända motionen till förbundsårsmöte för Socialdemokrater för tro och
solidaritet
Distriktsårsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion C5
Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder
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Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om den långsiktiga inriktningen
på energipolitiken. I de riktlinjer för politik och verksamhet som fastställdes av
förbundskongressen 2011 framgår att vi ska verka för en avveckling av kärnkraften. Frågan behandlas också just nu av förbundets arbetsgrupp ”Ekonomi, bildning
och miljö” som fått förbundsstyrelsens uppdrag att utarbeta ett nytt miljöpolitiskt
program som kan presenteras för förbundsårsmötet 2014. I det programmet avser
förbundsstyrelsen utveckla förbundets hållning till såväl kärnkraftens långsiktiga
avveckling som uranbrytning.
Olyckan i Fukushima påminner oss om riskerna med kärnkraften. Det finns de
som argumenterar för att det som hände i Fukushima inte kan inträffa i Sverige.
Och risken för tsunamis i Östersjön är betydligt mindre, för att inte säga obefintlig,
än i Stilla havet. Men andra olyckor kan inträffa.

15

Det finns anledning att konstatera att en betydande del av svensk kärnkraft under
de senaste åren dessutom stått stilla, och inte levererat el till nätet. Orsakerna har
varit flera, och ofta berott på säkerhetsregler. Samtidigt har – trots detta – elförsörjningen fungerat tillfredsställande. Det innebär att kärnkraftens andel av elproduktionen blivit allt mindre.
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Samtidigt har ny elproduktion byggts ut, kraftvärme, vindkraft och effektiviserad
vattenkraft står för en allt större del av den totala elproduktionen. Förändringarna
på den svenska elmarknaden, med en vikande andel för kärnkraften, visar att det är
både möjligt och realistiskt att ha inriktningen med avveckling av kärnkraften kvar.
Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att bifalla motionen samt
2) Att uppdra till förbundsstyrelsen att som en del i miljöprogrammet behandla
frågan om motionens krav.
30
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Motion C6 Skatteläckage
Skatter går till vår gemensamma välfärd och utgör basen för ett solidariskt samhälle. Och vi kan i vår samtid se hur det går med samhällen (t.ex. Grekland) som inte
ens förmår ta in beslutade skatter.
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Tyvärr finns det också hos oss stora läckage i skattesystemet. Skatteverket har beräknat det till ca 133(!!) miljarder. En betydande del går till skatteparadis och undanhållna vinster. Dessutom försvinner miljarder på diverse skatteavdrag som rot,
rut, jobbskatteavdrag, halverad restaurangmoms mm.
Alla de här avdragen kan framför allt användas av medborgare med högre inkomster. Det innebär att klyftorna blir allt större i Sverige. I stället borde vi sträva mot
ett jämlikare samhälle. Något som enligt modern forskning gynnar alla.
Vårt samhälle behöver resurserna. Vi behöver täppa till läckagen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar
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1. att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska arbeta för en skatteöversyn
för att uppnå ett jämlikare samhälle.
Stockholm 23 februari 2012
Tro och solidaritet Södermalm
/Bo Nordquist ordf
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion C6
Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det i dag finns ett alldeles för
stort läckage i skattesystemet. Genom smarta skatteupplägg kan den som har kunskap om systemet undandra stora inkomster från beskattning.
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När skattereformen genomfördes för 20 år sedan var ett av syftena att likställa beskattning av olika inkomstslag och minimera den snårskog av olika avdragsmöjligheter som fanns. Sedan dess har emellertid både socialdemokratiska och borgerliga
regeringar frångått denna princip. Med dagens jobbskatteavdrag beskattas förvärvsinkomster lägre än andra inkomstslag, t.ex. pensioner. Det är dags för en översyn
av skattesystemet.
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Därför har den socialdemokratiska partistyrelsen beslutat att ge Leif Pagrotsky i
uppdrag att göra just en sådan skatteöversyn. Pagrotsky har fått personella resurser
till sitt förfogande och kommer att rapportera resultatet av sin utredning i december 2012. Utredningens resultat kommer därefter att ligga till grund för politikut72

vecklingen. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för
programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att anse motionen besvarad.
5
Motion C7 Stoppa den ekonomiska virusepidemin!
Ett slags privatiseringsvirus, med gener från egoism och girighet har drabbat sjukvården och gemensam verksamhet i samhället. Det gäller skolor, äldrevård och offentligägda företag som nu senast AB Svensk Bilprovning
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Hyr- och stafettläkarsystem har nästan fördubblat landstingens kostnader för läkare
under senare år och bemanningsföretag lockar med högre lön för sjukvårdpersonal
än landstingen. Allt fler ansluter sig till detta system utan betänkligheter. Läkare
med eget bolag går in under AB Stafettläkarnas paraply. Landstingens ökade kostnader får naturligtvis följder för övrig personal eftersom budgetramen för denna
inte längre kan hållas, utan måste minskas med oförändrade skatter och avgifter för
sjukvården. De kvarvarande måste prestera mer, vilket har skapat arbetsmiljöproblem, som tyvärr också drabbar patienterna.
Bemanningsföretag erbjuder sina tjänster inom allt fler arbetslivssektorer och drivs
efter kommersiella principer i vinstsyfte. Av bemanningsföretagets debiterade
kostnader får den som utför arbetet bara betalt för en del av sin arbetsinsats, beställarens betalning går också till bemanningsföretagets administrativa kostnader
och ska dessutom ge ägarna vinst. Inte oväntat har konflikter med fackliga organisationer om arbetsvillkor uppstått. Meddelandefriheten har också visat sig vara
beskuren. Traditionell konsult- och entreprenadverksamhet har inte uppvisat samma missförhållanden.
1935 förbjöds avgiftsbelagd arbetsförmedling. Den statliga Arbetsförmedlingen
skulle förmedla arbeten som arbetsmarknaden efterfrågade till den arbetssökande,
utan avgift.
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Myndigheterna borde stoppa bemanningsföretag, som bjuder ut arbetskraft och
berikar sig genom att stoppar en del av ersättningen för den producerade insatsen i
egen ficka.
Karlstads kristna socialdemokrater kräver:
1. Att lagstiftningen kring arbetsförmedling ses över med syfte att begränsa eller förbjuda anställningar i andra hand.
73

Motionen antagen i samband med årsmöte i Karlstads Kristna Socialdemokraters
grupp 2012-02-14, e.u. Rolf Jernstedt, sekreterare

5

Distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland har beslutat
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till förbundsårsmötet.
Eva-Lena Gustavsson, ordförande
Förbundsstyrelsens yttrande över motion C7
Förbundsstyrelsens föredragande: Björn Pernrup
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Profitintresset i företag som tillhandahåller välfärdstjänster har blivit ett allt tydligare problem i takt med privatiseringen av verksamheter som tidigare sköttes i offentlig regi. Det är därför angeläget att hitta alternativ till de vinstmaximerande företagen i den sektor som producerar välfärdstjänster. Sociala företag kan här erbjuda lösningar som är nydanande och ser till bredare intressen än profiten.
Det är förbundsstyrelsens mening att sociala företag inom sektorn bemanningsföretag har stora möjligheter att erbjuda ett alternativ till den marknad som idag föreligger.
Vi anser att bemanningsföretag kan vara väl motiverade om de drivs på ansvarsfullt sätt. Sociala företag inom bemanningssektorn skulle till exempel kunna vara
goda redskap för att fånga upp långtidsarbetslösa, ungdomar med problem att hitta
jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, i storstädernas förorter och i glesbygden.
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Förbundsstyrelsen menar därför att det inte är formen bemanningsföretag i sig
själv som är problemet, utan en arbetsmarknad som inte fungerar på ett rimligt sätt.
Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
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1)

Att avslå motionen.

Motion C8 Nämndemännens arvode
Nämndemännens ekonomiska ersättning vid de svenska domstolarna hade varit ett
ämne för diskussion under många år. Landets nämndemän var därför mycket positivt inställda till den höjning som infördes den 1 januari -07 då arvodet höjdes från
300 kr till 500 kr per förhandlingsdag. Den praktiska hanteringen blev dock en besvikelse. Många nämndemän ställer sig frågande till den tillämpning som görs med
halvdagsarvode upp till tre timmar kombinerat med en rekommenderad förhand74

lingstid på 6 timmar. Detta mot bakgrund av att det inte alls är ovanligt med förhandlingsdagar som pågår betydligt längre än så.

5

Vid tjänstgöring på 3 timmar eller mindre utgår halvdagsersättning på 250 kronor
vilket är en sänkning jämfört med tidigare regler. Aktiva nämndeman blev självfallet mycket besvikna då de blev varse att den faktiska ersättningen sänktes vid halvdagstjänstgöring. Många nämndemän har ju avstått från andra uppdrag eller göromål för att delta i de mycket viktiga domstols uppdragen.
Den som förlorar arbetsinkomst ska självfallet ersättas för hela den förlorade förtjänsten.
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De nu gällande reglerna medför att rekryteringsunderlaget för nämndemän minskar. På sikt kan det bli så att även äldre nämndemän och/eller pensionärer avstår
från uppdraget som nämndeman. Ersättningen visar ju hur uppdraget värderas av
statsmakterna och vilken status det har. Det räcker inte att använda vackra ord om
hur viktiga nämndemännen är. Statsmakterna måste också i handling d.v.s. genom
att en rimlig ersättning visa att det är så. Det måste införas inläsningsarvode även i
Tingsrätterna och även i Hovrätterna, då det händer att i Tvistemål kommer en rejäl bunt med papper som skall läsas in. Detta arvode finnes idag bara inom Förvaltningsrätterna och Kammarrätt.
I Oskarshamns Nämndemannaförening och Eksjö Tingsrätts Nämndemannaförening har vi vädrat frågan länge att en höjning vad det gäller Halvdags arvodet och
inläsnings arvode införs vid Tvistemål i Tingsrätterna måste komma tillstånd.
Härmed yrkar jag att
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1. förbundskongressen ger förbundsledningen i uppdrag att överlämna ärendet
till Partistyrelsen med kravet att frågan om arvodet till nämndemän snarast
behandlas.
2. förbundskongressen ger våra Riksdagsledamöter i uppdrag att driva på i frågan, så att det så kallade halvdagsarvordet höjs snarast till en nivå högre än
tidigare heldagsersättning och att inläsningsarvode införs även inom Tingsrätterna och Hovrätt.
Oskarshamn 2012-01-16
Leif Brandt
Oskarshamns gruppen för STS
Distriktets styrelse behandlade motionen på sitt styrelsemöte 2012-02-02 och beslutade att anta motionen i sin helhet och att anta den som sin egen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 8
Förbundsstyrelsens föredragande: Abebe Hailu

5

Ett lekmannainflytande över beslut är en sak som vi anser är önskvärd utifrån ett
demokratiskt perspektiv. I detta är den ekonomiska ersättningen en nyckelfråga för
rekryteringsbasen till exempelvis nämndemansuppdrag. Frågan har lyfts upp och
diskuterats tidigare i vår rörelse och skickats vidare till riksdagen för motionsskrivande. Därmed inte sagt att frågan är utagerad.
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Förbundsstyrelsen anser att frågan om lekmannaengagemang bör framhållas än
mer och att de tendenser till att reducera lekmannainflytandet som nu torgförs inte
är den väg som vi bör ta. Frågan är större än ersättningen för enskilda uppdrag,
den handlar om vilket vägval vi som samhälle ska välja. Fler synpunkter i en beslutsprocess gör att basen för besluten breddas.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1)

Att uppdra åt Förbundsstyrelsen att på lämpligt sätt driva frågan om
nämndemännens arvode samt

2)

Att i övrigt anse motionen besvarad.
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Motion C9 Avskaffa privata nätmonopol!
Fasta nät för avlopp, dataöverföring, el och telefon tvingar den anslutne att acceptera ägarens villkor, som får ett monopolliknande handelsläge mot den anslutne.
Såvida inte ägaren är offentlig som stat, kommun eller samfällighet, har inte den
anslutne så stor möjlighet att påverka servicetjänster eller prisnivå för anslutningen.
Fri konkurrens kan inte skapas eftersom näten är fasta och krävt investeringskostnader både för nätägaren och den anslutne. Många konsumenter känner maktlöshet och upplever sig ”vara i händerna” på bolagen.
Tillsyn och reparationer kostar pengar, särskilt efter skador på nätet, som nätägaren
måste vara ekonomiskt garderad för. Olika avbrott som läckor, avslitna kablar i
marken eller i luften efter stormar och snöoväder orsakar skador som måste repareras skyndsamt för att inte orsaka skador i andra hand för den anslutne, som kan
vara hushåll och företag. Nätägaren måste ha en ekonomisk buffert, som inlemmats i den fasta avgift som tas ut av den anslutne för att rätta till efter skador. Vid
större skador kan reparationsarbetet ta lång tid och kräva stora insatta resurser.
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Statliga eller kommunägda nät skulle innebära större riskspridning, synergieffekter
med större möjligheter till samordning av resurser och därmed minskade kostnader
för den anslutne. Dessutom skulle offentligt ägda nät ge den anslutne insyn och
möjlighet att påverka verksamheten, stoppa ekonomisk spekulation och bryta den
känsla av vanmakt som många människor upplever i dag.
Vi föreslår
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1. att privatägda nät på sikt avskaffas och överlåts till ekonomiska föreningar,
stat eller kommuner för drift i offentlig regi.
Motionen antagen i samband med årsmötet 2012 02 14 för Karlstads Kristna Socialdemokrater.
Rolf Jernstedt, sekreterare
Distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland har beslutat
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till förbundsårsmötet.
Eva-Lena Gustavsson, ordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion C9
Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder
Ansvaret för gemensamma nät av olika typer är reglerat genom lagstiftning. För att
inte ägare av näten skall brista i ansvar, skötsel, underhåll och avgiftsuttag, finns en
statlig tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen. Det åvilar myndigheten att
regelbundet utöva tillsyn och begära in handlingar som rör deras verksamhet. Möjlighet att utdöma viten vid misskötsel eller att vidta tvångsförvaltning finn reglerat i
nuvarande lagstiftning.
Regelverket kring prissättning för nätleverantörer har under senare år blivit vassare.
Därmed kommer riskerna för orimlig prissättning att minska. Nätleverantörerna
består av såväl statliga, kommunala som privata aktörer. I den privata skaran finns
såväl vinstdrivande företag som allmännyttiga verksamheter. En inlösen av nät som
idag ägs av privata vinstdrivande företag skulle belasta samhällsekonomin negativt,
och medföra ett betydligt mindre utrymme för andra, mer angelägna, samhällsinvesteringar. Enligt förbundsstyrelsen finns det därför ingen anledning till förstatliganden av befintliga privata nätföretag. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet
kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
1) Att avslå motionen.

77

Motion C10 Bättre riktlinjer till Post- och Telestyrelsen (PTS)
Skaran av förtvivlade glesbygdsbor i Sverige växer. Fler och fler står utan fast telefon, hänvisade av Telia till ”fast mobil”, vanlig mobiltelefoni och mobilt bredband.
5

Telia driver denna utveckling utifrån en kostnadsjakt, att det blir billigare för Telia
att glesbygdsbor nyttjar trådlöst. Telia är även av den åsikten att den trådlösa tekniken är ”modern” och ”tillhör framtiden”.
I praktiken innebär det att många glesbygdsbor nu betalar lika mycket som tidigare
i abonnemangsavgifter och samtal för en teknik som fungerar i allt väsentligen
sämre.
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Den samlade erfarenheten är att trådslösa samtal ljudmässigt är sämre än de från en
fast telefon. Därtill finns problem med rundgång, eko, samtal som plötsligt klipps
av, ej fungerande trygghetslarm och ett Internet som om det fungerar är oändligt
långsamt.
Dessa försämringar skulle inte ha varit möjliga att genomföra om inte Post och Telestyrelsen (PTS), dvs. staten, godkänt Telias ”rivning av det fasta telenätet”. PTS
svär sig dock fria med argumenten att den trådlösa tekniken bedöms som likvärdig
som den fasta telefoni vi haft tidigare. Så är uppenbart inte fallet.
Vi socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Värmland anser inte heller att lösningen på den trådlösa kommunikationens bristfällighet ligger i att bygga ut antalet
basstationer för trådlös kommunikation i glesbygden. De långsiktiga effekterna av
elektromagnetisk strålning i form av pulsade mikrovågor är okänt för människor,
djur och natur. Forskningssamhället är delat kring dessa mikrovågors påverkan.
Någon ofarlighet går inte att garantera. Dessutom är dessa pulsade mikrovågor betydligt mer energikrävande jämfört med koppartrådar (och fiberoptik). Befintligt
kopparnät kräver mindre än en bråkdel av motsvarande elförbrukning för att ge en
betydligt bättre kvalitet och högre hastighet än det trådlösa klarar av i sådana
skogsbygder där Telia nu monterar ned det fasta telenätet (då nu skog effektivt reducerar effekten av pulsade mikrovågor).
Vi Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Värmland kräver
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1. Att Regering och Riksdag ger Post- och Telestyrelsen tydliga riktlinjer som
stoppar Telias nedmontering av det fasta telenätet i glesbygden.
Distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland har beslutat
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till förbundsårsmötet.
Eva-Lena Gustavsson, ordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion C10
Förbundsstyrelsens föredragande: Thomas Strand

5

10

15

20

25

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Värmland föreslår förbundsårsmötet besluta ”att regering och riksdag ger Post- och telestyrelsen tydliga riktlinjer som
stoppar Telias nedmontering av det fasta telenätet i glesbygden”. Bakgrunden till
motionsförslaget är den demontering av det fasta telenätet som görs i delar av Sverige. Motionären menar att hänvisningen till ”fast mobil”, vanlig mobiltelefoni och
mobilt bredband är en sämre lösning än det fasta telenätet. Socialdemokrater för
tro och solidaritet i Värmland anser inte heller att de långsiktiga effekterna av elektromagnetisk strålning i form av pulsade mikrovågor är kända för människor, djur
och natur. Forskningssamhället är delat kring dessa mikrovågors påverkan, skriver
motionären
Under 2010 startade TeliaSonera ett teknikskifte inom telefonin vilket beräknas
pågå i fem år. Teknikskiftet från fast till trådlös telefoni innebär att delar av kopparnätet ersätts med mobil teknik. I och med att delar av kopparnätet ersätts försvinner den markfasta telefonin, men den ”vanliga” fastnätstelefonerna kan fortfarande användas med hjälp av till exempel en router. På så vis kan abonnenterna
behålla sin fasta telefon, men tekniken bakom är numera trådlös.
För det fall det saknas mobiltäckning i det berörda området överlämnar TeliaSonera uppgifter om abonnenten till Post- och Telestyrelsen (PTS), som då vidtar åtgärder för att säkerställa telefoni på annat sätt till abonnenten. Om det saknas täckning upphandlar PTS en telefonilösning åt kunden. Det kan handla om att extra
förstärkningsåtgärder sätts in, t.ex. riktantenn eller repeater, för att abonnenten ska
kunna ringa med något av mobilnäten. PTS erhåller medel från regeringen för att
kunna upphandla telefoni till abonnenter vars hushåll eller fasta verksamhetsställe
ligger utanför täckning av något telenät. Det är få fall där abonnenter helt saknar
tillgång till telefoni via något telebolag.
I Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljningsrapport ”Tillgången på telefoni” från
februari i år står följande om täckningsgraden i Sverige:
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PTS kan i denna andra uppföljningsrapport konstatera att tillgången till telefoni på
en övergripande nivå är mycket god, och att myndigheten hittills endast har behövt
använda särskilda upphandlade lösningar för att säkerställa telefoni för 16 hushåll
och företag. De allra flesta svenska hushållen och företagen har möjlighet att ansluta sig till flera olika nät, oftast både fasta och trådlösa nät. I större delen av landet
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finns god tillgång till såväl GSM som UMTS och CDMA-nät. Dessutom har utbyggnaden av 4G-nät påbörjats. (PTS, s. 4)

5

I första hand är det marknaden som ska tillgodose hushållens och företagens behov av telefoni genom kommersiella erbjudanden. Av det skälet finner Förbundsstyrelsen det svårt att kräva ett stopp för teknikutveckling. Men teknikskiftet bör
ske på ett vis så att bofasta har tillgång till acceptabel telefoni under avveckling av
äldre och införande av modern teknik. Resultatet av Förbundsårsmötet i sin helhet
kommer att redovisas för programkommissionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta
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1) Att avslå motionen.
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Den blomstertid
nu kommer
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor:
Du nalkas ljuva sommar,
Då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
Till allt som varit dött,
Sig solen strålar närma,
Och allt blir återfött.
De fagra blomsterängar
Och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
Och lundens gröna träd,
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
Att vi den nåd besinna,
Som räcker året om.
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