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A. Alla folks frihet - hela världens fred 

1. Autonomi för kaldéer, syrianier och assyrier i Irak 

De senaste årens utveckling i Irak har förstärkt behovet av en långsiktig lösning för 

den kaldeaska syrianska assyriska minoriteten i regionen. Kriget och den 

efterföljande politiska oron har bidragit till att stora delar av gruppen har tvingats 

på flykt. Federationsregeringen i Bagdad har utifrån dess begränsade kapacitet inte 

heller kunnat garantera kristnas säkerhet. Våld och terror har blivit en vardag för 

landets minoriteter som helt enkelt hamnat i kläm mellan olika stridande grupper 

och parter i landet. 

Den kaldeaska syrianska assyriska gruppen i Irak har en mångtusenårig historia i de 

norra delarna av landet. Till följd av historiska övergrepp som massakrer och 

folkmord har gruppens antal successivt reducerats. Idag är assyrierna en minoritet i 

sina hemtrakter. Alltjämt finns dock en sammanhållen geografi där gruppen finns 

samlad och där man har sina historiska hemtrakter. Redan i början av 1900-talet 

fanns långtgående politiska planer på att etablera en kaldeask syriansk assyrisk 

statsbildning i de norra delarna av Irak, med utgångspunkt i Ninevehprovinsen. 

Politisk oro och maktpolitiska spel omöjliggjorde en sådan utveckling. 

Läget för kaldéerna syrianerna assyrierna i Irak är idag direkt akut och med detta 

har också frågan om en kaldeisk syriansk assyrisk autonomi eller möjlighet för 

regional självständighet åter aktualiserats. Idén är väl förankrad inom gruppen och i 

princip samtliga politiska och religiösa företrädare har uttalat sig positiva till en 

sådan lösning. Idén ärr i grunden en demokratifråga eftersom assyrierna är landets 

ursprungsbefolkning. Det motsättningar som alltjämt råder mellan olika etniska 

grupper har periodvis kunnat liknas vid inbördeskrig. Möjligheter att driva frågan 

om en självständig kaldeisk syriansk assyrisk region försvåras därmed. 

I detta arbete spelar omvärlden en viktig roll eftersom det också finns en betydande 

internationell närvaro i landet.  

Undertecknad föreslår därför att: 

1) Socialdemokrater för tro och solidariter förbundsårsmötet kräver autonomi 

för kaldéer syrianer assyrier i Irak 

Gabriel Marko 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A1 

Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld 

Situationen i Irak är prekär för landets befolkning. Under de senaste tre 

decennierna har landet varit i krig upprepade gånger. 1980 startade Saddam 

Hussein, Iraks dåvarande diktator ett krig mot Iran som dock visade sig förmöget 

att slå tillbaka Iraks angrepp.  1988 accepterade Iran en överenskommelse om eld 

upphör, men endast eftersom västvärlden givit Saddam Hussein ett så omfattande 

stöd i kriget att en iransk seger blivit omöjlig.  

1988 angrep Saddam Husseins regering landets kurdiska grupper i operation Anfal 

där 1000-tals kurder dödades med kemiska stridsmedel.  1990 anföll Saddam 

Hussein Kuwait, och det blev upptakten till Gulf-kriget 1990.  Våren 1991 slogs 

Iraks attack på Kuwait tillbaka via en samlad västerländsk och NATO-ledd 

offensiv. Då fanns det stöd i FN-stadgan.  

2003 var det åter dags för en NATO-ledd styrka att angripa Irak. Denna gång 

skedde attacken i strid mot folkrätten och den motiverades med anklagelser om att 

Irak hade massförstörelsevapen och att Irak hade skyddat terrorister, i synnerhet de 

ansvariga bakom attacken mot World Trade Center i USA 11 september 2001. I 

efterhand vet vi att George W Bush och Tony Blair, som drev igenom attacken, 

förde sina befolkningar bakom ljuset och Iraks befolkning fick betala dyrt.  

Efter invasionen 2003 föll Irak och Bagdad snabbt. Den USA ledda koalitionen 

CAP (Coalition Provisional Authority) tog makten. Vid tiden just efter invasionen 

hade CAP ett visst stöd i Iraks befolkning eftersom CAP hade befriat befolkningen 

från dess illa omtyckta diktator. Men stödet för CAP eroderade snabbt. CAP 

avskedade ladets armé som hade 720 000 man. CAP tog inget eget ansvar för 

säkerheten i landet och istället bildade landets två stora grupper – shia och sunni 

muslimer- sina egna beväpnade miliser. CAPs trupper såg passivt på medan Iraks 

muséer och kulturarv plundrades av en uppsjö av militära grupper, kriminella och 

legosoldater från många olika länder. CAP spärrade in irakier i bla Abu Ghraib-

fängelset. När tortyren vid Abu Ghraib blev känd via torterarnas egna bilder som 

spreds via nätet ökade vreden med CAP både inom Irak och internationellt.  

Sedan 2006 leds landet av Nuri Kamal al-Maliki som är Shia och Iraks 

premiärminister. Landets president är kurden Jalal Talabani, och dess vice precident 

Tariq al-Hashemi är Sunni. Den nationella regeringen i Irak har inte förmått att 

balansera de starka utrikes- och inrikespolitiska spänningarna som vuxit i såren 

efter invasionen 2003. En grundläggande komponent är kampen om Iraks rika 
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oljefyndigheter där internationella oljebolag och nationer har starka intressen. 

Landets instabila säkerhetsläge har tvingat flera minoriteter att etablera egna miliser 

och effekten är at Iraks befolkning lider.  Efter 2003 har flera miljoner människor 

flytt.  

Idag karakteriserar många problemen i Irak som sekterism eller en ”Libanisering”. 

Men bakgrunden är inte de olika grupperna agg mot varandra, utan att det saknas 

en regering som förmår garantera befolkningens säkerhet. I den rådande 

osäkerheten tvingas många att beväpna sig. Bakgrunden står att finna i invasionen 

2003 och det politiska kaos som då etablerades.  

Situationen är prekär. Landet är civilisationens vagga och har sett skrivkonsten 

födas. Men nu slits landet isär och dess små minoriteter, som historiskt levat i 

dynamiskt samförstånd tvingas fly. Den kristna gruppen är socioekonomiskt sett en 

välutbildad medelklass som numerärt vid invasionen utgjorde ca 4 % av 

befolkningen. Många menar att mer än hälften av de kristna tvingats fly, antingen 

inom landet eller att de lämnat landet.  

Motionären pekar på ett reellt problem, och det finns gott om dokumentation av 

den kristna gruppens utsatta läge. Nu ber motionären om stöd från STS för att de 

kristna i Irak skall få etablera en autonom region i Irak. Motionären kan även visa 

att det inom Iraks nuvarande konstitution finns ett visst stöd för att folkomrösta 

om autonomi. Det finns många motioner i Sveriges riksdag som kräver stöd för 

kristna i Irak, men alltför många av dessa ställer förslag som riskerar att öka 

separatismen i Irak.  

STS menar att Irak har en central roll regionen, och om flera grupper i Irak får stöd 

för att etablera autonoma regioner inom Irak så ser vi en risk att landet och 

Mellanöstern ytterligare kantoniseras och att spänningar ökar. Istället vill 

förbundsstyrelsen att världssamfundet sätter en ökad press på den Irakiska 

regeringen för att värna de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att avskaffa 

dödsstraffet och dessutom att initiera en nationell försoningsprocess där frågan bör 

hanteras via samverkan mellan goda krafter i olika minoriteter som vill bevara 

mångfalden i Irak och som vill återupprätta förtroendet mellan Iraks olika 

befolkningsgrupper. Det pågår demonstrationer i landet emot sekterism och våld. 

Det finns kyrkor och muslimska grupper som är emot våld och dödande. Det finns 

aktörer i Mellanöstern som kan medverka till att organisera fredliga manifestationer.  

2008 motionerade riksdagsledamoten Thomas Strand i riksdagen om stöd för 

kristna i Irak som går i denna linje.  
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) Att förbundet söker upp Sveriges Kristna Råd, Islamiska Förbundet och 

Sveriges Muslimska Råd, samt representanter för armenier och yasider mfl 

irakiska minoriteter i Sverige i syfte att arrangera en konferens i Sveriges 

riksdag till stöd för minoriteter i Mellanöstern och i Irak.  

2) Att Sveriges regering och EU agerar i internationella fora för att via handel, 

politiskt samarbete och via samarbetsprojekt inom civila samhället vrider den 

interna säkerhetspolitiska situationen i Irak mot ett stabilare läge. Det vilar 

ett tungt ansvar på länder i väst som stödde invasionen 2003 att nu 

medverka till att betala av sin skuld mot den irakiska befolkningen.  

3) Att med detta anse motion A1 besvarad  

 

2. Förändrad försvarspolitik 

Idag höjs åter röster om upprustning i vårt land. Bakom detta ligger århundradens 

rysskräck och att ÖB har konstaterat att vi för 42 miljarder kronor om året bara kan 

försvara oss i en vecka i ett område. 

För att få ett "riktigt" försvar krävs som alla förstår betydligt högre summor. 

Det som verkligen behövs är en resursstark utrikespolitik som gör att vi kan driva 

en aktiv politik för nedrustning, förhandlingar, dialog och stöd med utbildning för 

social, ekonomisk och demokratisk utveckling till länder i kris. 

Vår styrka var länge att vi genom vår alliansfrihet väckte respekt och hopp om att 

våra insatser var äkta och trovärdiga. 

Sverige behövs som en viktig partner i arbetet för en rättvisare och bättre värld. 

Det gäller att motverka att krig uppstår. 

Genom att gå med i NATO som en del förespråkar, så går vi in för att stödja 

kärnvapen, vilket vi också gör i ett militärt EU-samarbete. (Storbritannien och 

Frankrike har kärnvapen.) Vi bör arbeta för kärnvapenavveckling. 

Vapenexporten bör stoppas, vilket STS har beslutat om bland annat efter motioner 

från Södermalmsgruppen. Det verkar mycket osäkert var svenska vapen hamnar. 

Senast fanns de i Burma och i Saudiarabien som inte kan räknas som ett 

demokratiskt land. Jasaffärerna har luktat korruption och mutor vid ett flertal 

tillfällen. 
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I en krishantering behöver vi koncentrera fokus och ekonomi kring katastrofer, 

terror och sabotage.  Vår elförsörjning hotas att slås ut liksom datatrafiken och då 

är vårt land oskyddat på mycket kort tid. 

Som befolkning bör vi vara beredda på motstånd med icke-våld. Tidigare exempel 

har visat dess möjligheter.  

Insatserna blir då mer etiskt-moraliskt försvarbara. 

Ett samhälle som är jämlikt och solidariskt får en sammanhållning i befolkningen 

som behövs i krissituationer både inom landet och utanför dess gränser. 

STS Södermalm yrkar 

1) att STS förbundsårsmöte beslutar 

2) att STS ska arbeta för att Sverige ska gå från militär till mer civil 

konflikthantering. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet Södermalm 

(Motionen antagen på gruppens årsmöte 130221)   

Förbundsstyrelsens yttrande över motion A2 

Förbundsstyrelsens föredragande: Ulf Bjereld 

Socialdemokraternas partikongress i Göteborg 2013 fattade torsdag den 4 april 

beslut om förbud mot vapenexport till diktaturer och till länder som grovt och 

omfattande kränker mänskliga rättigheter. Detta är helt i linje med den svenska 

opinionen, och det är ett krav som Broderskapsrörelsen/Tro och solidaritet länge 

drivit. I ett pressmeddelande från den 19 november 2005 skrev 

Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse:  

”Broderskapsrörelsen ser med stark oro på överenskommelsen om ett fördjupat 

svenskt militärt samarbete mellan Sverige och Saudiarabien. En kommande 

förfrågan från Saudiarabien om att få köpa det svenska luftburna övervaknings- 

och stridsledningssystemet Erieye måste bestämt avvisas.” 

Men vapenexporten till diktaturer fortsatte i flera år. Och år 2009 hade detta skapat 

ett starkt missnöje i Broderskap och kongressen samma år fattade beslut om att 

verka för att avbryta all svensk vapenexport. År 2010 gav Broderskap i samarbete 

med Svenska Freds, Kristna Freds och S- Studenter samt IKFF ut En hjälpande 

hand” - en satirisk seriebok som kritiserar svensk vapenexport. Beställ denna bok 
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på www.trosolidaritet.se.  Partikongressens beslut i Göteborg 2013 är mycket 

välkommet och ett steg i rätt riktning.  

Genom samarbete med andra fredskrafter i Sverige har Broderskapsrörelsen, 

numer, Socialdemokrater för tro och solidaritet medverkat till att vrida den svenska 

opinionen och medverkat till att partiet vid kongressen i Göteborg fattat beslut om 

att förbjuda vapenexport till diktaturer.  

Nu föreslår motionären att STS inte skall vara nöjda med dessa framgångar utan 

arbeta för att Sverige skall grå från ett militärt försvar till ” mer civil 

konflikthantering”.  

Under tidigare års fredsarbete har omställning av militär produktion till civil 

produktion funnits med som ett arbetsområde. Under våren 2013 har STS 

medverkat till en mycket framgångsrik utbildning för fredsambassadörer.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) Att bifalla motion A2 samt 

2) Att fortsätta samarbetet med andra aktörer i det svenska civila samhället 

3. Jämställdhet 

Fattigdom och utsatthet ser olika ut för kvinnor och män. I såväl vårat eget land 

som andra länder. 

I många av de länder där svenska biståndsarbetare, svenska projekt bedrivs osv.  så 

påverkas kvinnor negativt av föreställningar om vilka typer av arbeten som lämpar 

sig för män och kvinnor. Exempelvis så anses kvinnor kunna utföra ”lätt arbete” 

som att bära stenar och hämta vatten. Varför detta arbete anses som lätt är svårt att 

förklara. Bankkonton öppnas i mäns namn och inte i kvinnors namn kvinnorna 

förblir beroende av män. 

YRKANDE: 

1) vi bör som förbund arbeta för att jämställdhet skall genomsyra alla våra 

projekt 

2) vi bör som förbund också arbeta för att sprida kunskap om frågor som finns 

nämnda i brödtexten. 

3) att förbundsårsmötet bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att 

utarbeta ett program för jämställdhetsfrågan i våra projekt samt sprida 

kunskap på lämpligt sätt om dessa frågor. 

För Socialdemokrater för tro och solidaritet i Norrbotten 

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion A3 

Förbundsstyrelsens föredragande: Agneta Brendt 

Under 2007 och 2008 samarbetade Broderskapsrörelsen med Afrosvenskarnas 

riksförbund i Stockholm för att stödja en kongolesisk kvinnoorganisation i Kongo 

DR som hjälpte andra kvinnor att återfå självkänslan efter traumatiska upplevelser 

under Kongos brutala krig.  

Under samma period påbörjade vi ett samarbete med Civitas Institute på Gaza som 

nu vuxit och som planerar en demokratiskola i Kairo. De har ett medvetet fokus på 

jämställdhet mellan män och kvinnor, och de resonerar ungefär som Nelson 

Mandela som beskrev samhället och demokratin som en människa med två ben. 

Ena benet är män och det andra kvinnor. Utan båda haltar samhället och 

demokratin.  

Det senaste initiativet i samarbetet med organisationer på Gaza är att starta en 

folkhögskola för kvinnor. Unga kvinnor på Gaza har inte sällan måst gifta sig tidigt 

och fått många barn. Dessa kvinnor har i regel inte haft tid eller möjlighet att 

studera. Denna folkhögskola för kvinnor på Gaza skall erbjuda barnpassning 

samtidigt som mamman studerar. På så vis är både mamman och barnen trygga. Vi 

vet dessutom att en välutbildad mamma föder färre barn, och på så vis bidrar 

utbildning till att varje barn kan ges mer uppmärksamhet och få en bättre start i 

livet. Folkbildning och välfärd är ett långsamt sätt att bygga jämställdhet och 

demokrati, men det fungerar och är det bästa sätt vi känner till.  

Svensk folkrörelsehistoria är unik i världen, och passar kanske inte nån annan stans 

mer än i Sverige. Men den väcker intresse och folk i arabvärlden fascineras över att 

vanliga enkla människor genom idogt arbete kunde bygga ett land som Sverige. En 

del i våra folkrörelsers historia som fascinerar är att vi inte bett om lov, men att 

både män och kvinnor helt enkelt börjar organisera sig. Det finns något 

egenmäktigt och lockande i detta. "Yes we can!".   

Av detta följer att förbundets internationella projekt alltid har en självklar 

utgångspunkt i jämställdhet. Istället för att utarbeta särskilda program om hur vi 

generellt ska arbeta med jämställdhetsperspektivet menar förbundsstyrelsen att vi 

alltid och i praktisk handling ska se till att jämställdhet och stöd till kvinnors 

frigörelse alltid är en del av de projekt förbundet driver. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att bifalla attsats 1) i motion A3 samt 

2) att i övrigt anse motion A3 besvarad. 
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B. Ekonomi, bildning och miljö 

1. Hållbar utveckling - förändring av normalarbetstiden 

De flesta börjar nu bli överens om att en hållbar utveckling kräver lägre uttag av 

ändliga tillgångar på jorden. Det tycks också som om det är den privata 

konsumtionen som tär svårast på naturen. Offentlig konsumtion består oftast av en 

större del arbete och en mindre materiell del. 

Om den privata konsumtionen skall minska så måste ju även produktionen minska! 

Då kan även arbetstiden sänkas. Timlönen kan förbli densamma men färre 

arbetstimmar i veckan ger då en lägre veckolön. Detta kan ju verka provocerande 

men är förstås en förutsättning för en minskning av konsumtionen. Den totala 

livsarbetstiden behöver kanske inte sänkas, kanske blir det möjligt att arbeta till 

högre ålder med en kortare arbetsvecka! 

En arbetstidsförkortning skulle medföra flera stora förändringar på många 

områden; Familjegemenskap, Jämnlikhet, Möjlighet till ideellt- och konstnärligt 

arbete, Personlig utveckling, Pensioner, Sysselsättningsgrad etc. Se vidare 

naturvårdsverkets rapport 6524; : Hur vi kan leva hållbart 2013, Christer Sanne 

Jag föreslår  

1) att vi alla skall försöka intressera våra riksdagsmän att framlägga motioner 

om en snar utredning om möjligheter och konsekvenser av en förändring av 

normalarbetstiden. 

Västerängen 3/3 2013  

Rune Lindström 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion B1 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder 

Vi behöver ett arbetsliv som inte motverkar ett ansvartagande för familj och barn. 

Vi behöver också ett arbetsliv som ger en reell möjlighet till engagemang i 

förenings- och fritidsliv, samt i politiskt arbete. 

Generellt sett behöver vi uppnå fler arbetade timmar i Sverige för att kunna hantera 

de stora demografiska utmaningarna i samhället och för att kunna upprätthålla en 

god välfärd. Det löser vi inte genom att var och en ska arbeta längre upp i åldrarna. 
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Istället handlar det om att få fler arbetslösa i arbete och att de som arbetar deltid får 

möjlighet att arbeta heltid. Så kampen för full sysselsättning är viktig. 

Till detta kommer att vi i Sverige slår vakt om den svenska modellen, vilken 

innebär att arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer i förhandlingar hanterar 

frågor kring arbetstidens förläggning och tidsomfång. Det är vikigt med de lagliga 

rättigheter som idag finns och som ger möjlighet att gå ned i arbetstid under vissa 

perioder i livet. 

Vi är överens med motionären om vikten av att prioritera en hållbar utveckling och 

som kräver ett lägre uttag av jordens ändliga resurser. Vi tror dock inte att 

produktionen måste minska för att påverka den privata konsumtionen. Vi måste 

växla över till en grön omställning och tillväxt. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) att anse motion B1 besvarad. 

2. Segregation inom boende och skola 

SEGREGATION 

Ett stort problem, särskilt i storstadsområdena, är att vi lever segregerat, där 

invånarna i en del stadsdelar har en mycket svårare situation än i andra. Det 

gäller t ex ekonomisk standard, samhällsservice, sämre skolor, sämre hälsa, mer 

kriminalitet och t o m kortare livslängd. 

Många har börjat se allvaret i det ojämlika samhället, särskilt sen 

jämlikhetsdebatten fick fart för några år sen. Forskarna kunde konstatera att ett 

jämlikt samhälle är bättre för alla. Ju mindre klyftor desto bättre. Utvecklingen 

går åt fel håll. Klyftorna ökar. 

Analysen är klar om att det är bättre med ett jämlikare och rättvisare samhälle. 

Frågan är om vi kan gå från insikt till handling? 

Vad kan vi göra och vad bör vi göra? 

En grund för ett förändringsarbete är en omfördelning av resurser. 

Vi vill peka på några områden. 

BOSTADSBYGGANDET 

Bostadsbyggandet är en grundfaktor i samhället. Som det ser ut idag bor mer 

bemedlade i rika områden med goda möjligheter och fattiga i områden som är 

nedslitna och som har sämre samhällsservice och skolor. Det är orättvist och 

dessutom oacceptabelt i ett samhälle som man vill hålla samman. 

Att ha någonstans att bo måste vara en social rättighet och det är det inte idag 

med minst 34000 hemlösa i vårt land. 
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För att öka integrationen av olika grupper i samhället behöver det byggas för en 

blandad bebyggelse i stadsdelarna så att alla har råd att bo där. 

Detta är mest möjligt i nya stadsdelar som byggs eller är under planering. Det 

bör vara en av grundpelarna i all stadsplanering. 

Hyresrätter genom allmännyttan bör prioriteras. 

Nu byggs stadsdelar för att ta ett ekologiskt ansvar, medan man inte har kommit 

särskilt långt med att arbeta socioekonomiskt och ta ansvar för ett jämlikare och 

mindre segregerat samhälle. 

SKOLAN 

Skolan är tydligt segregerad, särskilt i storstadsområdena. En stor del av eleverna 

har svårt att hänga med. 

Många nior saknar behörighet till gymnasiet. Och det är i de mest utsatta 

områdena som skolresultaten försämrats. 

Skolorna dräneras på elever genom det fria skolvalet, som ökar ojämlikheten. 

En del elever sitter dessutom och åker kors och tvärs för att komma till och från 

skolan. 

Skolorna med stora svårigheter borde ha de bästa lärarna och de största resurserna. 

EN ANNAN FÄRDRIKTNING 

För att motarbeta segregationen behövs en helhetssyn som gör det möjligt att 

ändra utvecklingen som är på väg i fel riktning om vi ska få ett jämlikare och 

mer rättvist samhälle. 

Det behövs en annan politik med en annan bostadspolitik och insikt om hur 

resurserna ska fördelas. 

Vad behövs alltså? 

NÅGONSTANS ATT BO I ETT JÄMLIKARE OCH RÄTTVISARE 

SAMHÄLLE MED BRA OCH SOLIDARISK SKOLA FÖR ALLA. 

Därför yrkar vi att STS förbundsårsmöte beslutar 

1) att bifalla motionen 

2) att STS styrelse med arbetsgrupper arbetar för en färd-, åtgärds- och tidsplan 

för ett jämlikare samhälle och en bra skola för alla 

Socialdemokrater för tro och solidaritet Södermalm 

(Motionen antagen på föreningsårsmötet 130221) 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion B2 

Förbundsstyrelsens föredragande: Thomas Strand 

Motionären uppmärksammar den ökande segregationen i samhället. Den visar sig 

på många olika områden. Motionären belyser särskilt segregationen i boendemiljöer 

och i den svenska skolan. Det svenska samhället blir alltmer segregerat. Vi får 

områden med en medel- och överklass och andra områden där människor med låg 

inkomst och hög arbetslöshet bor. Det påverkar också den svenska skolan och har 

förstärkts genom det fria skolvalet. 

Vi är ense med motionären om att den ökande segregationen måste motarbetas. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet har för närvarande en förbundsarbetsgrupp 

kring ekonomi, bildning och miljö som särskilt arbetar med skolfrågan. Vi behöver 

därför inte ytterligare lägga ett uppdrag i denna fråga. Även i 

förbundsarbetsgruppen för mänsklig värdighet behandlas frågor kring vårt 

segregerade samhälle.  

Den bostadspolitiska frågan står högt på dagordningen i det socialdemokratiska 

partiarbetet. Partiet kräver ökade insatser genom att investera i de s.k. 

miljonprogrammen. Syftet är att motverka segregationen. Vi vill som parti få till 

stånd mer blandade boendemiljöer. 

Eftersom socialdemokrater för tro och solidaritet är en liten rörelse så har vi inte 

möjligheter att arbeta med en mångfald av frågor. Vi måste prioritera och våra 

politiska riktlinjer anger färdriktning under de kommande åren. Förbundsstyrelsen 

bör därför få i uppdrag att överväga på hur vi på bästa sätt kan föra in våra 

synpunkter i det arbetet, och söka vägar som innebär att en social bostadspolitik 

också blir en del av ”Ett Sverige för alla”. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) att avslå motion B2:s att-sats, 

2) att förbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med politiska förslag om 

hur segregationen i bostadspolitiken kan minska som en del i ”Ett Sverige för 

alla” samt 

3) att i övrigt anse motion B2 besvarad. 
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3. Ursprungsmärkning av kött 

En ny undersökning från BEUC, den europeiska konsumentorganisationen visar 

att 6 av 10 svenskar tycker att produktens ursprung är bland de viktigaste 

faktorerna när de väljer mat. Dessutom anser de att faktorer som smak, pris och 

kvalitet hör ihop med produktens ursprung. 

Kött är prioriterat på listan över produktgrupper där konsumenter vill ha mer 

information om ursprung.  83 procent anser ursprungsmärkning av kött vara viktig. 

79 procent sätter mjölk på andra plats. Därefter följer mjölkprodukter 77 procent, 

fisk 75 procent och färsk frukt och grönsaker 74 procent. 

Medvetna matval  hindras av bristen på information. Det finns många förvirrande 

märkningar. Exempel på detta är korv som marknadsförs med en svensk flagga 

men där köttråvaran kommer från Danmark. 

YRKANDE 

1) Ursprungsmärkning bör bli obligatorisk för alla köttprodukter, med 

information om var djuret är fött, uppfött och slaktat. 

2) Ursprungsmärkningen bör innefatta land eller region inom ett land. Det 

räcker inte att bara skriva EU 

3) Ursprungsmärkningen för matens huvudingrediens bör definieras som 

produktionsplatsen för råvarorna. 

4) Att motionen bifalls av årsmötet 

5) Att motionen vid bifall skickas till S-gruppen i EU 

6) Att.motionen vid bifall skickas till riksdagens S-grupp 

För Socialdemokrater för tro och solidaritet i Norrbotten 

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 

4. Oläsbara texter på förpackningar 

Enligt lag så får hud- och hårvårdsprodukter endast säljas om informationen på 

förpackningarna är outplånliga, lättläst och väl synlig.  

Obligatorisk information som ingredienser, varningstexter och 

användningsområden är svårläst pga för liten text, dåliga kontrastfärger eller 

glänsande behållare. 
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Innehållet i kosmetika, krämer, shampon och hygienprodukter diskuteras allt mera. 

Om vi konsumenter skall kunna göra informerade val och kunna välja eller välja 

bort produkter så måste det gå att läsa förpackningstexten. 

Det är en skyldighet idag att kunna läsa innehållstexten pga att alltflera i vårt 

samhälle är och blir allergiker. 

Blänkande förpackningar gör det svårare också att läsa förpackningarna. 

YRKANDE 

1) Vi uppmanar tillverkarna att uppfylla lagen som säger att informationen ska 

vara lättläst.  

2) Vi kräver också att Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet skärper 

kontrollen 

3) Motionen bifalls av årsmötet 

4) Att-motionen vid bifall skickas till S-gruppen i EU 

5) Att.motionen vid bifall skickas till riksdagens S-grupp 

För Socialdemokrater för tro och solidaritet i Norrbotten 

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 

5. Fyra av tio matvaror brister i märkning 

Vid en undersökning som gjorts av livsmedelshandlare i flera kommuner så visade 

det sig att av 142 matvaror så saknade mer än var tionde produkt märkning på 

svenska och butiksförpackad mat som köttfärs, potatissallad och 

portionsförpackningar. Bristen i märkningen gällde även kontaktuppgifter, 

ingredienser och mängd. 

Granskningen gjordes på drycker, butikspackat, färdigförpackat, godis samt 

importerade produkter. 22 produkter saknade kontaktuppgifter- Om inte dessa 

finns med så går det inte att reklamera dem. Kontaktuppgifter skall innehålla namn 

och adress.  Datummärkning på drycker visade att märkningen var vänd åt fel håll. 

Den skall ange dag, månad och år. Anmärktes även på att uppgifter spridits ut på 

hela förpackningen och var svår att hitta. 

Kontrollen som gjordes utfördes utifrån att livsmedelslagen skall följas och att 

livsmedelshandlarna skall se till att märkning av varor görs enligt denna. Om vissa 

varor är felmärkta så kan det innebära en hälsorisk för konsumenterna. 
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YRKANDEN 

1) Vi kräver att livsmedelslagen skall följas av tillverkare och 

livsmedelsförsäljare avseende varors märkning 

2) Motionen tas upp i lämplig instans  

3) Förbundsårsmötet bifaller motionen 

4) Motionen skickas vid bifall till S-gruppen i EU 

5) Motionen skickas vid bifall till riksdagens S-grupp 

För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten 

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna B3, B4 och B5 

Förbundsstyrelsens föredragande: Cecilia Dalman Eek 

FS delar motionärens uppfattning om vikten av konsumentupplysning. 

Konsumenten ska kunna lita på att lagen följs. 

När det gäller ursprungsmärkning av kött har EU-parlamentet redan 2011 beslutat 

om gemensamma direktiv för ursprungsmärkning av kött, en fråga som inte minst 

vår EU-parlamentariker Åsa Westlund drev hårt. Den svenska regeringen har dock 

motarbetat ett införlivande av beslutet i svensk lagstiftning, och inte förrän i mars 

2013 har landsbygdsministern uttalat sig positivt i frågan. 

Nya EU-regler från 2014 (efter beslut också i rådet) gör att ursprungsmärkning blir 

obligatoriskt för nästan all köttråvara, fisk, frukt och grönsaker. Ett arbete pågår 

också att utvärdera konsekvenserna av ytterligare krav, till exempel på 

mejeriprodukter och på ingredienser i sammansatta livsmedel. Förbundsstyrelsen 

menar att det är angeläget att ursprungsmärkningen blir tydligare och bättre. 

Det är för förbundsstyrelsen självklart att gällande lagstiftning ska följas, och att 

myndighetskontrollen är tillräcklig för att säkerställa en hög trygghet för 

konsumenterna.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) Uppdra åt STS riksdagsgrupp att driva frågan om ursprungsmärkning av kött 

på lämpligt sätt, 

2) Överlämna motionerna jämte utlåtandet till STS EU-parlamentsgrupp, 

3) bifalla attsatsen B4-2 om läkemedelsverket 

4) att i övrigt anse motionerna B3-B5 besvarade. 



 
 

19 
 

 

6. Handel med närodlade livsmedel och Lagen om Offentlig 

Upphandling 

Vi vill se förändringar i tolkningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling) som 

gör det möjligt för kommuner och landsting att handla mer närproducerat. 

Livsmedelsproduktionen är en viktig basnäring och den måste fungera i hela landet. 

Att inte vara självförsörjande, innebär att förlita sig på import i all framtid. 

Vi socialdemokrater för tro och solidaritet i Värmland vill att våra 

upphandlingsorganisationer ska bli än mer professionella och vill därför 

1) Att Sveriges kommuner och landsting ska utveckla stödet till sina 

medlemmar genom bättre manualer för upphandling av närproducerade 

livsmedel. 

Styrelsen för Socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland 

genom Eva-lena Gustavsson 20130220 

Distriktsstyrelsen föreslår att årskonferensen ska bifalla motionen och skicka den 

vidare till förbundsårsmötet som sin egen. 

Årskonferensen beslutade enligt förslaget 20130310 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna B6 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Josefsson 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att kunskapen om 

upphandling behöver förbättras. Det är rimligt att SKL utvecklar stödet till sina 

medlemmar. Samtidigt är det vanskligt att till en annan organisation föreslå detaljer 

som att förbättra manualer. Det är bättre att på ett generellt plan uppmärksamma 

SKL på behovet och uppmana dem att på lämpligt sätt tillgodose det. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) att överlämna motion B6 och motionssvaret till (S)-gruppen i SKL samt 

2) att i därmed anse motion B6 besvarad. 
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7. Nationellt självförsörjningsmål av livsmedel och införande av 

skydd av åkermark 

Livsmedelsproduktionen sjunker i Värmland och i hela landet. Detta är ett stort 

bekymmer som berör oss alla. Det är viktigt för framtiden att ha aktiva och 

livskraftiga lantbruksföretag som producerar livsmedel. Livsmedelsproduktionen är 

en basnäring om än i småskalig eller stordrifts produktion. Vårt land är inte 

självförsörjande när det gäller livsmedel utan vi måste förlita oss på import av 

livsmedel för närvarande. Vi oroas också av att man istället för att bruka åkermark 

för livsmedelsproduktion anlägger stora logistikanläggningar eller annan bebyggelse, 

vägar mm. 

Så länge vi inte är självförsörjande av livsmedel är detta en mycket oroande 

utveckling.  

Styrelsen för Socialdemokrater för tro & solidaritet i Värmland genom Eva-Lena 

Gustavsson föreslår  

1) att våra riksdagsledamöter verkar för att Sveriges riksdag antar ett nationellt 

självförsörjningsmål för livsmedel och inför ett skydd för åkermarken. 

Distriktsstyrelsens föreslår att årskonferensen ska bifalla motionen och skicka den 

vidare till förbundsårsmötet som sin egen. 

Årskonferensen 20130310 beslutade enligt förslaget. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna B7 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Josefsson 

Frågan om en god och hållbar livsmedelsproduktion är angelägen. Att sätta ett mål 

för den inhemska produktionen kan vara positivt, men FS menar att det inte är rätt 

väg att arbeta för nationell självförsörjning. Principen om ömsesidigt beroende är 

en viktig förutsättning för fred och säkerhet. Motionärernas förslag om ett 

självförsörjningsmål kan leda till att vi stänger in oss istället för att samarbeta. 

När det gäller förslaget om skydd för åkermarken anser inte förbundsstyrelsen det 

rimligt att förbjuda kommunerna att bygga på åkermark. Plan- och bygglagen ger en 

god grund för hur byggnation ska gå till med hänsyn till miljö och hållbarhet.  

Däremot är det förbundsstyrelsens uppfattning att Sverige behöver en 

övergripande och långsiktig livsmedelsstrategi. Det handlar om vilken 

matproduktion som ska ske i Sverige, hur den ska anpassas till 

klimatförändringarna och åtgärder och strategier för utveckling av näringen. 
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Konsumenternas intressen måste tillvaratas och den svenska sårbarheten på en fri 

marknad diskuteras. 

En stark svensk primärproduktion av livsmedel är väsentlig för att nå målen om bra 

mat till konsumenterna och en långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden. 

Effektiviseringen, den produktionstekniska utvecklingen och kvalitetsutvecklingen 

inom jordbruket har gått snabbare i vår omvärld. Men nu visar flera studier att 

processen avstannat i de stora europeiska jordbruksländerna. Sverige kan förbättra 

de svenska lantbruksföretagens konkurrenskraft genom produktionsutveckling och 

ytterligare effektivisering. Det handlar om investeringar i ny teknik, om att flera 

lantbruksföretag samarbetar och delar på investeringskostnader. Därigenom kan 

också sysselsättningen inom lantbruks- och livsmedelsindustrin försvaras. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) att anse motion B7 besvarad med förbundsstyrelsens yttrande. 

 

8. Ökade resurser till sanering av föroreningarna i våra kustnära 

farvatten. 

Våra kustnära farvatten är i många fall mycket förorenade av bland annat Dioxiner, 

Kadmium, Zink och Koppar. Dessa ämnen ligger som ett tjockt sediment på 

havsbotten. Det övergripande målet måste vara att sanera våra farvatten från dessa 

gifter. Ett farvatten som är förorenat är bland annat Kalmarsund. Det inte bara 

Svenska vatten som har samma problem, utan alla kuster runt Östersjön. 

Kostnaden för att sanera de svenska farvattnen är hisnande summor. Det kan 

säkert röra sig uppemot 20 Miljarder koronor i saneringskostnad. Komunerna runt 

vår kust har inte råd att bekosta den sanering som behövs. Om kommunerna skall 

kunna satsa på Vård, Skola och Omsorg. Därför så behövs det att staten går in och 

hjälper kommunerna med resurser så att kommuninnevånarna inte blir drabbade. 

Ett exempel på en sådan kommun som kan få hela sin ekonomi omkullvräkt är 

Oskarshamn vid Smålandskusten. Frågan är inte bara nationell utan gäller hela 

kusten runt Östersjön, varför frågan måste lyftas upp på agendan inom EU. Frågan 

måste komma upp i det internationella diskusionen. Den får inte på några villkor 

bara hamna i en papperskorg, för att inte arbetas med. Vi måste göra något nu vi 

har inte råd att vänta. Frågan är viktig ur många synvinklar bland annat så dör 

fisken i våra vatten, allvarliga allergier kan det bli när man kommer i kontakt med 

det förorenade vattnet. Enbart Sverige kan inget göra.  Förbundet har sagt att vi 

skall verka för ett Ekologiskt samhälle och värna för en ren miljö. Därför så måste 

vi i förbundet inte lägga oss platta och bara titta på som inget har hänt. Vi måste 
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lyfta upp frågan i partiet och tala vad vi står i frågan. De pengar som behövs för att 

sanera våra kuster måste sättas till, så att man vågar äta den fisk som vi trots allt får 

upp från havet. Det måste ske snabbt. 

Härmed yrkar jag: 

1) Att Förbundsårsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag verka för att det 

tillsätts ökade resurser som öronmärks till saneringen av våra kustnära 

farvatten. 

2) Att Förbundsårsmötet ger våra Riksdagsledamöter i uppdrag att bevaka 

frågan i Riksdagen och slå larm om inget händer i frågan. 

3) Att Förbundsstyrelsen lyfter upp frågan i partiet så att den kommer  

Leif Brandt 

Oskarshamns STS 

2013-02-03 

Distriktets styrelse behandlade motionen den 4 februari, som beslutade att ställa sig 

bakom motionen och anta den som sin. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna B8 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder 

Arbetet för att förbättra havsmiljön i Östersjön hanteras bland annat inom ramen 

för Helcom. Vid Helcoms miljöministermöte 2007 antogs en aktionsplan för 

Östersjön. Sveriges regering lämnade i skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för ett 

levande hav en redovisning över hur Sverige skulle uppfylla de åtaganden som 

Helcoms aktionsplan för Östersjön krävde. Tidigare hade också regeringen i 

proposition 2008/09:170 presenterat sina förslag till ”En sammanhållen svensk 

havspolitik”. 

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen framförde i motionerna 2008 

/09:MJ10 och 2010/11:MJ1 ett flertal krav på förstärkningar av de svenska 

insatserna för att uppfylla Helcoms aktionsplan. Till dessa hörde dock inte någon 

omfattande förstärkning av insatserna för att sanera förgiftade havsbottenområden. 

I motionerna anförs bland annat: ” Tungmetaller från industriutsläpp ligger sedan 

drygt ett århundrade lagrade i Östersjöns och Västerhavets bottensediment. De är 

potentiella miljöhot, men anses enligt expertisen göra minst skada om de får ligga 

kvar som de är, orörda.”  
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Förbundsstyrelsen har för sin del inte anledning att göra någon annan bedömning 

än den som gjorts av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) Att avslå motion B8. 

 

9. Öka konkurrenskraften för svenska företag 

I början av nittiotalet genomförde Sverige en omstrukturering av de offentliga 

utgifterna. Denna process var smärtsam men nödvändig. Idag 2013 är vi i en 

situation att många av Europas länder är i behov av en liknande omstrukturering av 

de offentliga utgifterna Sverige genomförde för 20 år sedan.  

Då Sveriges statsfinanser är jämförelsevis i en mycket god balans har kronan – i 

förhållande till Euron – på senare tid stärkts betydligt.  

Svenska företag har därmed fått allt svårare att sälja sina varor på den öppna 

marknaden på grund av den starka kronan.  

En lösning på dilemmat är att Sverige återinför en fast växelkurs och indirekt 

öppnar för möjligheten att devalvera den egna valutan. Sverige och svenska företag 

ska inte straffas för att man i god tid funnit en fungerande balans i de offentliga 

utgifterna. 

Vi Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Värmland önskar  

1) att Regering och Riksdag skyndsamt utreder möjligheten att införa en fast 

växelkurs.  

Johan Bonander, Östmark 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Erfarenheter av fast växelkurs och återkommande devalveringar är inte bra. 

Flytande kronkurs har vi goda erfarenheter av. Vi har en mycket stark bytesbalans 

och kan därmed hantera en starkare krona. Det finns för närvarande inga starka 

skäl att byta till fast växelkurs. 

Årskonferensen beslutade 20130310 att skicka motionen som enskild  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion B9 

Förbundsstyrelsens föredragande: Thomas Strand 

Frågan om valet av valutakursregim har diskuterats mycket, inte minst i samband 

med införandet av den gemensamma europeiska valutan. En fast växelkurs innebär 

att valutorna låses mot varandra till en förutbestämd kurs. I det extremaste fallet, 

som vid införandet av euron, ersätts helt enkelt den egna valutan med en 

gemensam. Fördelen med en fast växelkurs är att företag som handlar över 

gränserna slipper valutarisker, vilket minskar kostnaderna för sådan handel. Därför 

är många mindre valutor i andra delar av världen knutna mot framförallt dollarn 

och därför har flertalet EU-länder valt att övergå till euron. Andra länder står på kö 

för att ansluta sig. 

Risken med en fast växelkurs är att länderna utvecklas åt olika håll. Inom 

eurozonen kan vi tydligt se att länderna i Sydeuropa haft ökande 

enhetsarbetskostnader medan Tyskland och flera nordeuropeiska länder legat stilla. 

Det har gjort att de sydeuropeiska länderna tappat i konkurrenskraft. När krisen 

slog till och åtstramningspolitiken började blev den försämrade 

konkurrensförmågan tydlig. Om länderna haft flytande växelkurs så hade valutan 

försvagats och konkurrenskraften återställts. Eftersom den vägen är stängd så har 

länderna tvingats till lönesänkningar och drabbats av mycket hög arbetslöshet och 

extrema sociala problem. Arbetslösheten är över 25 procent och bland ungdomar 

går nästan hälften utan arbete. Fattigdomen ökar och har blivit djupare.  Samtidigt 

har Tyskland i praktiken haft en undervärderad valuta, vilket ytterligare förstärkt 

obalanserna i Europa. Förhoppningsvis ser vi nu en situation där inflationen tar lite 

fart i Tyskland och vi igen ser en konvergens inom eurozonen. 

Sverige har i dag en flytande växelkurs vilket ger större möjlighet att parera 

ekonomiska kriser. Det problem motionären tar upp i sin motion är att kronan i 

dag håller på att bli starkare. Det kan slå mot exportindustrins möjligheter att 

konkurrera. I Schweiz har man valt att parera den mycket starka francen genom att 

knyta francen mot euron. Motionären föreslår att Sverige fattar samma beslut. 

Under 1980-talet hade Sverige en fast växelkurs med devalveringsmöjlighet av det 

slag motionären föreslår. Det ledde till upprepade devalveringar, svårigheter att 

upprätthålla växelkursen och motstridiga mål för Riksbanken. Dit vill vi inte 

tillbaka. Den flytande valutan hjälpte oss att parera krisen på 1990-talet och har 

hittills fungerat väl. Förbundsstyrelsen gör inte heller bedömningen att kronans 

styrka än så länge är ett så allvarligt problem som motionären gör gällande. Vi är 
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dock medvetna om att detta är en diskussion som kan komma om kronan förstärks 

ytterligare. I dagsläget bedömer vi dock inte att ett byte av valutaregim är aktuell. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att  avslå motion B9. 
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C. Mänsklig värdighet 
 

1. Språket som utestänger 

När Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Nässjö kommun samlades till 

årsmöte den 13 februari 2013 samtalade vi om språket som stänger människor ute. 

Vi delade en del olika exempel med varandra.  

En asylsökande fick en kallelse till ett möte med Migrationsverket. Kallelsen var på 

svenska och om han inte kom skulle hans bidrag dras in. Möjligheterna till tolk var 

små och krävde bussresa tur och retur in till staden, för en kostnad av hela 

dagsersättningen, för att få kallelsen tolkad. När Migrationsverket får frågan om hur 

det kommer sig att de kommunicerar på svenska med den som inte förstår språket 

svarar de ”myndighetens språk är svenska”. 

En kvinna var i konflikt med sin arbetsgivare. Hennes fackliga organisation hjälpte 

henne i processen. När beslutet kom hem till henne med posten hade hon svårt att 

förstå domslutets innebörd. Hon trodde hon förlorat, men det var arbetsgivaren 

som fått avslag. 

Berättelserna om hur svårt det är att förstå myndigheters och andra offentliga 

aktörers information, meddelanden och kommunikation är många.  

Att inte förstå den information som man får skapar oro och osäkerhet. I 

förlängningen kan det innebära att man inte känner sig delaktig i samhället. Målet 

för det vi har gemensamt bör vara att det ska stärka och utveckla oss som bor och 

lever här.  

Att språket utestänger många kan aldrig vara korrekt i ett samhälle som arbetar för 

allas lika rätt. Visst kan det hävdas att beslut måste tas på ett juridiskt säkert språk. 

Visst kan en myndighet hävda att deras huvudspråk är svenska. Med detta sagt är 

det inte självklart att det är givet att använda samma form och språk till dem som 

ska ta del av informationen.  

Vi vill att det offentliga i Sverige ska vara föregångare genom att kommunikation 

till de som bor och lever här ska vara på ett enkelt språk. 

Vi vill att det ska vara säkerställt att den som har ett annat språk än svenska kan ta 

till sig och förstå den information som ges från det offentliga. 
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Vi föreslår: 

1) att Socialdemokrater för tro och solidaritet aktivt arbetar för att offentlig 

kommunikation, även i meddelanden och skrivelser och andra texter, 

utformas på ett enkelt begripligt språk och form som är anpassat till 

mottagarens förhållande. 

Sue och Tofte Frykman, Nässjö 

Motionen antagen som distriktets egen vid årsmötet den 2 mars 2013. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna C1 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas åsikt att det offentliga i Sverige bör 

vinnlägga sig om att kommunicera med människor på ett sätt som leder till 

mottagarna förstår budskapet.  

Det är nog inte realistiskt att kräva att t.ex. Migrationsverket ska formulera sina 

brev till asylsökande på mottagarnas egna språk. Det borde vara en naturlig uppgift 

för en asylsökandes juridiska biträde att förbereda honom eller henne på vad som 

kan komma från Migrationsverket så att kallelser därifrån inte kommer som en 

skrämmande överraskning.   

Språklagen 2009:600 fastslår att språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och 

andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska (10 §).  Språket 

i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt (11 §). Detta är ett krav 

som alltså gäller sedan fyra år tillbaka. Vårt förbund har som sådant inte några 

möjligheter att effektivt påverka hur det offentligas aktörer lever upp till 

språklagens krav. Däremot skulle våra medlemmar och grupper lokalt kunna påtala 

när vi upptäcker dålig kommunikation från offentliga organ med olika grupper av 

invånare. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att avslå motion C1. 
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2. Solidarisk integrationspolitik 

Vi lever i en värld som krymper där globaliseringen föder hopp och tro, men också 

oro. 

Vi har en migration i världen som ökar och där Sverige är en del av den 

utvecklingen. 

Människor söker sig till Sverige för att söka skydd, för att förena sig med sin familj 

och för att arbeta. 

Oavsett varför så bidrar människor som kommer till Sverige med kunskap, idéer, 

innovationer, arbetskraft och företagande och som kan bidra till utveckling i 

Sverige. 

Samtidigt så är migrationen en stor utmaning och Sverige tar ett stort ansvar när det 

gäller flyktingmottagande. Emellertid så krävs det ett ökat nationellt ansvar för stöd 

till de kommuner som tar ett stort ansvar för mottagandet. Alla Sveriges kommuner 

måste ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. 

En framgångsrik migrationspolitik innebär en politik som sätter jobb främst och 

full sysselsättning som mål för de som nyss har kommit hit.  

Yrkande 

1) att tiden som går mellan att man kommer till Sverige och till dess man 

kommer ut på arbetsmarknaden skall vara så kort som möjligt 

2) att det skall finnas en helhetssyn på hela introduktionsarbetet från 

asylprocess, via uppehållstillstånd till egen försörjning 

3) att förbundsårsmötet bifaller att-satserna och att motionen skickas till 

riksdagen för behandling på lämpligt sätt. 

4) att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet arbetar för frågan 

För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten 

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C2 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson 

Motionens text talar om ett ökat nationellt ansvar för stöd till de kommuner som 

tar ett stort ansvar för flyktingmottagandet, och att alla Sveriges kommuner måste 

ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.  Den uppfattningen har bekräftats 
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vid partikongressen i Göteborg. I det Framtidskontrakt som beslutades där står just 

så. 

De två första att-satserna i motionen ligger väl i linje med det som den borgerliga 

regeringen strävar efter och som socialdemokratin också självklart vill arbeta för.  

Så här redovisas denna strävan på regeringens hemsida:   

”Nyanländas etablering i Sverige 

Den 1 december 2010 trädde den nya reformen för att påskynda nyanlända 

invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Varje nyanländ ska utifrån 

sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig 

svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i Sverige.  

En snabbare etablering ska åstadkommas genom att förstärka incitamenten att ta 

ett arbete och delta i arbetsförberedande insatser. En effektiv etableringskedja 

skapas genom mer klara och tydliga ansvarsförhållanden mellan olika aktörer för att 

bättre ta tillvara den nyanländes kompetens. 

Reformen innebär bland annat att: 

 Arbetsförmedlingen övertar det samordnande ansvaret för 

etableringsinsatserna från kommunerna.  

 Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en 

etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den 

nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet. 

 En ny statlig ersättning som är lika för alla nyanlända oavsett 

bosättningsort införs och utgår vid aktivt deltagande i etableringsinsatser. 

 En ny aktör - etableringslots - införs för att stödja den nyanlände under 

etableringsperioden.  

 Nyanlända som har en etableringsplan ska delta i samhällsorientering. ” 

 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att motion C2 anses besvarad med förbundsstyrelsens utlåtande. 
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3. Dagersättningen till asylsökande 

Dagersättningen för asylsökande är under riksnormen för försörjningsstöd och  

några ändringar är inte gjorda sedan år 1994 trots att prisindex har ökat med 26 %. 

Vuxna asylsökande med eget boende har rätt till 71 kronor per dag samt mellan 37 

och 50 kronor per barn beroende på ålder. På förläggningar får man som vuxen 19 

kronor och 12 kronor per barn. 

Yrkande: 

1) att förbundsårsmötet bifaller krav på att dagersättningen för asylsökande 

skall höjas med i enlighet med riksnormen för försörjningsstöd inkl. 

prisindex, 

2) att om förbundsårsmötet bifaller motionen densamma tillställs 

riksdagsgruppen för lämplig handläggning,  

3) att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet arbetar för frågan på därtill 

lämpligt sätt 

För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten 

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna C3 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson 

Förslag om höjd dagersättning för asylsökande behandlades av partikongressen i 

början av april. Kongressen anslöt sig till partistyrelsens uppfattning att det inte 

behövs någon översyn av dagersättningen till asylsökande. Detta därför att en 

utredning (SOU 2009:19) har lagt fram förslag i frågan, och detta fortfarande 

bereds i regeringen. 

Utredningens förslag innebär i fråga om ersättningen följande. Ett nytt 

ersättningssystem införs som består av grundersättning, aktivitetsbonus och särskild 

ersättning. Ersättningsnivåerna ska höjas i förhållande till den nuvarande 

dagersättningen. Eftersom riksnormen för försörjningsstöd avser en del kostnader 

som inte är aktuella för en asylsökande (dagstidning, TV- licens och telefon) kan 

man enligt utredningen inte direkt knyta ersättningen till asylsökande till 

riksnormen.  Höjningen av prisbasbeloppet sedan 1994 tas också upp i 

resonemanget. Regeringen bör varje år bedöma behovet av en uppräkning av 

nivåerna, som ska regleras i förordning. 
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Förbundsstyrelsen anser att motionens yrkanden 1 och 2 ska anses besvarade, och 

att förbundsårsmötet ska bifalla yrkande 3. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att anse C3 att-satserna 1) och 2) besvarade samt 

2) att bifalla C3 att-sats 3). 

 

4. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och psykisk 

ohälsa 

NPF är svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Orsaken är biologisk och 

har inget med uppfostran och intelligens att göra. Det beräknas att 3-6 procent av 

befolkningen har NPF. 

FN-konventionen om mänskliga rättigheter innebär att alla ska kunna vara aktiva 

medborgare och att diskriminering i skola, arbetsliv och samhälle inte får 

förekomma. Samhället ska anpassas till människorna och inte tvärtom.  

Alla ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vård- och stödinsatser ska inte 

bestämmas efter diagnos utan vilket behov av hjälp en individ har för att fungera i 

sin vardag. 

Det är viktigt att upptäcka barn med funktionsnedsättningar så tidigt som möjligt 

för att förebygga problem senare i livet.  

Vi som har anhöriga med NPF har alltför ofta mött problem med att få snabbt 

stöd från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller skolan.  Likaså svårigheter med 

att veta vem man ska vända sig till och vem som ansvarar för vad. Betydligt svårare 

jämfört med kroppslig sjukdom. 

Det behövs en långsiktig satsning på en ambitionshöjning för stöd och vård till de 

med NPF och psykisk ohälsa. Insatserna ska jämställas med insatser för kroppslig 

sjukdom. 

Jag yrkar att 

1) Kommunerna utformar åtgärdsplaner för barn och unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Tydlig 

ansvarsfördelning så man vet vem man vänder sig till och vem som ansvarar 

för vad 
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2) Socialdemokraterna verkar för bättre samarbete mellan skola, BUP, 

ungdomsmottagningar, skolhälsovård och socialtjänst för att kunna ge tidigt 

stöd och rätt stöd 

3) Pröva modell med rätt till ombud för föräldrar vid t.ex. möten med skola 

och elevvårdskonferens om sitt barns problem. Ombud som kan ge stöd och 

informera om vilka krav som kan ställas på skola och vård 

4) Socialdemokraterna verkar för att stärka kompetensen i primärvården så att 

de kan ge första linjens vård även för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa 

5) Socialdemokrater för tro och solidaritet, Skånedistriktets årsmöte antar 

motionen 

6) Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte antar motionen 

7) Motionen samt utlåtande sänds till s-grupperna i Sveriges kommuner och 

landsting och riksdagen samt partistyrelsen 

Lennart Hallengren 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C4 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson 

Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkter om att samarbete och 

ansvarsfördelning mellan elevhälsan, socialtjänsten och BUP behöver klarläggas, 

samt att tidig upptäckt av neuropsykiatriska besvär sker. I flera av 

landstingen/regionerna och kommunerna finns redan idag ett strukturerat 

samarbete. Där det saknas bör det upparbetas. 

Kompetensen i psykisk ohälsa bland barn och unga i primärvården behöver stärkas, 

som motionären skriver, för att svara upp till första linjens sjukvård. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att bifalla motion C4 samt  

2) att överlämna motionen till (S)-gruppen i SKL och STS-riksdagsgrupp. 
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5. Social trygghet 

Social trygghet är en mänsklig rättighet som slås fast i FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna liksom i konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter. ILO, FN:s arbetsorganisation har behandlat sociala 

trygghetssystem i en rad dokument och konventioner. År 2009 enades samtliga FN-

organ inkl. Världsbanken om att verka för ett minimipaket för social trygghet, the 

Social Protection Floor. 

Rätten till social trygghet innebär att staten måste erbjuda ett minimum av 

grundtrygghet för alla. Trygghetssystem får aldrig vara diskriminerande och särskilt 

utsatta grupper måste beaktas särskilt 

Om resurserna hos staten inte räcker för att uppfylla den fastlagda miniminivån 

rekommenderas en bred konsultation för att identifiera de största sociala riskerna 

som man bör ge skydd emot. Staten bör också söka hjälp internationellt genom 

utvecklingssamarbeten. 

System för sociala transfereringar bör utifrån ett rättighetsperspektiv vara inte 

diskriminerade och vara transparenta. Regler och urvalskriterier bör vara så enkelt 

utformade att människor själva kan veta om de är berättigade till stöd. Stöd 

baserade på behovsprövning är ur en rättighetssynpunkt förknippade med särskilda 

risker, då människor som egentligen bör få stöd riskerar att bli uteslutna. 

Yrkande: 

1) förbundet bör analysera vad vi avser att göra ur rättighetssynpunkt och med 

begreppet allas lika rätt. Alla är lika! 

2) att förbundsårsmötet ger styrelsen i uppdrag att handha motionen på ett 

relevant sätt och driver frågan om social trygghet i därtill lämpliga instanser. 

För SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO OCH SOLIDARITET I NORRBOTTEN  

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 

6. Ratificera ILO Konventionen nr 169 om urfolks rättigheter 

Sverige har skrivit under nästan alla relevanta konventioner om mänskliga 

rättigheter som FN antagit, men inte ILO Konventionen nr 169 om urfolks 

rättigheter, det enda juridiskt bindande dokument som FN antagit som bara 

handlar om urfolks rättigheter. I Sveriges fall skulle detta förstås handla om 

samerna.  
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Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt att själva 

välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda 

ursprungsfolk mot icke frivillig assimilering. I likhet med FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter syftar 

konvention 169 till att hindra diskriminering. Konventionen erkänner 

ursprungsfolkens behov av att bevara och utveckla identitet, språk och religion. 

Konventionen berör rätten till tvåspråklig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter, 

egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser. 

Samerna är Sveriges enda ursprungsfolk i konventionens mening. 

ILO Konventionen nr 169:s mest centrala del är de bestämmelser som slår fast att 

urfolk har rätt att äga och bruka sina traditionella land- och vattenområden, samt 

naturresurser på, och ibland under, dessa. Detta skulle ge samerna större rättigheter 

i förhållande till exempelvis gruv- och skogsindustrin, vilket kan förklara varför den 

ännu inte ratificerats av Sverige. Danmark (där konventionen i första hand gäller 

inuiterna) och Norge har, till skillnad från Sverige, skrivit under.  

Vi är övertygade om att Sverige anser att samerna som grupp faktiskt har de 

rättigheter som ILO konventionen 169 anger, men att vissa praktiska och politiska 

hinder anses stå i vägen. Det är tid att undanröja dessa hinder och ratificera 

konventionen. 

Därför anser vi 

1) Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska ta som sin ståndpunkt att 

Sverige ska ratificera ILO konventionen 169 

2) Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska verka för att 

Socialdemokratiska arbetarepartiet ska ta som sin ståndpunkt att Sverige ska 

ratificera ILO konventionen 169. 

3) Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska verka för att Sverige påbörjar 

arbetet med att implementera konventionens skrivningar för samtliga samer. 

4) Att översända motionen till troende socialdemokrater i riksdagen. 

Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna C5 och C6 

Förbundsstyrelsens föredragande: Jonas Magnusson 

Motion C5:s intention att vi Socialdemokrater för tro och solidaritet ska driva 

frågorna om rätten till social trygghet utifrån en rad internationella organs olika 

konventioner ligger helt i linje med förbundets värdegrund. Också motion C6 tar 

sin utgångspunkt i en FN-konvention. 

Förbundet har tidigare beslutat att arbeta med FN:s konvention om de Mänskliga 

rättigheterna och nu finns förslaget till ny verksamhetsplan som innebär att 

förbundets verksamhet i stort sett helt ska drivas mot en politik för att bygga ett 

nytt Sverige för alla, där ingen ska diskrimineras. Vi har också genom åren i olika 

sammanhang drivit frågan om minoriteters rättigheter. Det är mot den bakgrunden 

inte svårt för förbundsstyrelsen att ställa sig bakom motionärernas krav avseende 

ILO-konvention 169.  

Motionernas utgångspunkter förslag bör också vägas in i förbundets fortsatta 

arbete inom ramen för ”Ett Sverige för alla”. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att bifalla motionerna C5 och C6. 

 

7. Sätt Barnen i fokus vid domstolar i vårdnadsfrågor 

Barn uppträder såväl som målsägande som tilltalade i brottmål och som subjekt i 

vårdnads-, boende- och umgängelsetvister i våra domstolar. Svensk lagstiftning har 

allt mer betonat att hänsynen till barnens bästa skall vara vägledande, när 

myndigheter fattar beslut som rör barn. Samhällets insatser skall utgå från barnens 

behov. Detta innebär att så inte alltid sker. Vid våra domstolars avgörande av alla 

frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall alltid principen om barnens 

bästa komma i främsta rummet. Hänsyn skall tas till barnets vilja, med beaktande av 

barnets ålder och mognad. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det 

särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Det som nämnts här ovan sker tyvärr inte som det borde i våra 

domstolar och andra myndigheter. Vilket som är anmärkningsvärt att så är fallet. 

Barnet måste på alla vis sättas i centrum i alla lägen. Det är ju något som vi 

”Broderskapare” aktivt skall arbeta för att så blir fallet. 
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Härmed yrkar jag: 

1) Att: Förbundsårsmötet ger i uppdrag att förbundsstyrelsen verkar för att 

barnen skall sättas i första rummet i de brottmål som rör barnen. 

2) Att: Förbundsårsmötet ger våra Riksdagsledamöter i uppdrag att bevakar 

detta så att barnen sätts i centrum. 

3) Att: Förbundsårsmötet uppdrar åt våra Nämndemän bevakar denna fråga, så 

att barnen sätts i centrum i de mål som kommer upp vid våra domstolar. 

Vetlanda 2013-01-31 

Leif Brandt 

Oskarshamns STS 

Distriktsstyrelsen i Kalmar distriktet för STS behandlade motionen den 4 februari, 

som beslutade att ställa sig bakom motionen i sin helhet. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C7 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva-Lena Gustavsson 

Partikongressen 2013 slog fast i flera av kongressens temaområden och i 

partiprogrammet vikten av att alla barn ska ha rätt till trygg uppväxt och lika 

möjligheter i samhällslivet enligt FN:s Barnkonvention. Barnens bästa ska beaktas i 

alla beslut. För att understryka detta beslutade också kongressen att 

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Motionären påpekar att svensk lagstiftning 

redan nu ska ta hänsyn till att barns bästa skall vara vägledande när myndigheter 

fattar beslut som rör barn. 

I flera orter och län växer nu goda exempel fram på hur myndigheter sätter barns 

bästa i centrum. En rad Barnahus har byggts upp med syfte att skapa en trygg och 

barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brottmål som sexuella 

övergrepp eller upplevt våld i nära relation får vara i centrum för 

utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och 

inte behöva upprepa sin historia för flera personer. 

Barnahus finns i en lokal med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. 

Lokalerna är anpassade för ändamålet, här finns väntrum för olika åldersgrupper, 

medicinskt undersökningsrum, intervjurum och flera samtalsrum. Verksamheten 

kan bestå av olika professioner från olika myndigheter som polis, åklagare, 

sjukvård, psykologer, socionomer och administratörer. 
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Teamen arbetar med kvalitetsutveckling av barnutredningar, samverkan mellan 

myndigheter, krissamtal, utbildning och kan utgöra en resurs vid myndigheters 

utredningar. 

Förbundsstyrelsen anser att det sker mycket positivt i dessa frågor runtomkring i 

landet. Efterföljelsen av lagstiftningen måste ske ute i respektive myndigheters 

verksamhet soch därmed är det lokala förtroendevalda och de professionella i 

domstolar och andra myndigheter som måste ta sitt ansvar och leva upp till att 

barnens bästa alltid sätts i främsta rummet. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att anse motion C 7 besvarad. 

 

8. Tecknande av privatförsäkring för personer med funktionshinder 

Att teckna en privat försäkring för personer med funktionshinder är i det närmaste 

omöjligt. I stort sätt alla försäkringsbolag nekar dessa personer att teckna sådan 

försäkring, trots att det är förbjudet enligt lag från och med 1 januari 2006. Lagen är 

dessutom som regel tvingande till den försäkrades förmån.  

Idag 2013 har situationen inte blivit bättre utan snarare sämre. Skulle en person 

med funktionshinder få teckna en försäkring, så kan man tvingas betala upp emot 

50 % mer än en person som inte har något funktionshinder. Ibland till och med 

dubbla kostnaden. 

Syftet med denna lag är att ge starkare skydd till dessa personer. Lagen omfattar en 

Kontraheringsplikt det vill säga att ett försäkringsbolag bara får neka någon att 

teckna en sådan personförsäkring som normalt tillhandahålls allmänheten på 

sedvanliga försäkringsvillkor om det finns särskilda skäl.  

Det är ju så att försäkringsbolagen tvingas att lämna saklig motivering till sina 

beslut om det skall vara juridiskt bindande. Vilket de aldrig gör. Frågar den sökande 

varför försäkringsbolaget avslagit ansökan, så hänvisar de ofta till sekretess. Alla 

skall ha rätt att teckna en försäkring, inte bara de som inte råkar ha en funktions 

nedsättning eller lider av en kronisk sjukdom. 

Härmed yrkar jag: 

1) att förbundsårsmötet ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att bevaka frågan 

på riksplanet, 
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2) att grupper och distrikt bevakar och slår larm om diskriminering sker i våra 

distrikt, 

3) att lämna motionen till S-ledamöterna i Riksdagen, som bevakar frågan. 

Vetlanda 2013-02-02 

Leif Brandt 

Oskarshamns STS 

Distriktsstyrelsen i Kalmar län har den 4 februari beslutade att anta motionen i sin 

helhet och att ta motionen som sin egen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C8 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva Hedesand Lundqvist 

DO har drivit ett ärende angående diskriminering avseende en kvinnas ansökan om 

att teckna sjukförsäkring för sin dotter. DO drev frågan med motiveringen att 

försäkringsbolaget inte gjorde en individuell riskbedömning. Tingsrätten gjorde en 

bedömning av ärendet och avslog överklagan av detsamma 2013-01-28. DO skall 

nu återigen granska ärendet för att bedöma hur man går vidare. 

Varje ärende är specifikt och det behövs en speciell granskning av varje ärende som 

anmäls. DO ska verka för lika rättigheter och möjligheter och för att diskriminering 

inte ska förekomma på några områden i samhället. Det behövs en särskild anmälan 

för att kunna driva på en samhällsförändring. 

DO kan driva ett ärende om diskriminering i domstol eller, i vissa fall då rättsläget 

bedöms som klart, till en förlikning mellan anmälaren och den diskriminerade 

parten. DO väljer vilka ärenden som ska utredas och drivas. 

Prioritering sker utifrån den analys av vilka problem, hinder och strukturer i 

samhället som DO anser leder till diskriminering. Det kan till exempel handla om 

att identifiera ett särskilt samhällsområde där DO ser att diskriminering är utbrett. 

Det kan också handla om att driva ärenden om diskriminering av vissa särskilt 

utsatta grupper. 

Prioritering görs utifrån vilka möjligheter DO bedömer att det enskilda ärendet har 

att bidra till en rättsutveckling. Det kan handla om ärenden som inte prövats i 

domstol förut eller där rättsläget är oklart. 

Konsumentverket kan pröva ärenden och anmäla företag. De säger bland annat att 

när försäkringsavtalslagen ändrades 2006 så infördes en rätt att teckna 
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personförsäkring. Lagändringen var till för att stärka konsumentskyddet. I 

förarbetena framgår att alla bör ha rätt till en försäkring med rimliga villkor, särskilt 

funktionshindrade och kroniskt sjuka. Försäkringsbolagen måste alltid göra en 

individuell riskbedömning när du ska teckna en personförsäkring, till exempel en 

barnförsäkring eller sjukförsäkring för vuxna. Konsumentverket via 

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger gratis rådgivning till privatpersoner inom det 

finansiella området och i försäkringsfrågor. 

Tros att försäkringsbolagen är skyldiga att göra en individuell riskbedömning så får 

ändå Konsumentverket och Konsumenternas Försäkringsbyrå samtal om att 

bedömningen sker schablonmässigt. De har slagit larm att lagen bör ses över 

avseende hur den tillämpas praktiskt. De har konstaterat att alla inte kommer att 

kunna erbjudas en privat försäkring med samma försäkringsvillkor. Vilka villkor 

som kan ges beror på en individuell riskbedömning. 

Den som nekats att teckna en personförsäkring rekommenderas av 

Konsumentverket och Konsumenternas Försäkringsbyrå att göra på följande sätt; 

 Begär att få ett skriftligt motiverat beslut. Försäkringsbolaget får vägra dig att 

teckna försäkring bara om det finns särskilda skäl. Bolaget måste därför göra 

en individuell riskbedömning och motivera sitt avslagsbeslut 

 Tänk på att alla försäkringsbolag inte gör samma riskbedömning. Får du 

avslag i ett bolag pröva och ansök hos ett annat bolag. 

 Du har också möjlighet att pröva beslutet om nekad försäkring i domstol. 

Du kan även pröva att ansöka hos Konsumentombudsmannen hos 

Konsumentverket om biträde, som kan vara ditt ombud vid en 

domstolsförhandling. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) Att anse motion C8 besvarad med förbundsstyrelsens yttrande samt 

2) att överlämna motionen jämte utlåtandet till STS riksdagsgrupp. 
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9. Hjälp för dopningsmissbrukare 

Dopningsmissbrukare har idag svårt att få hjälp. De kan behöva både psykiatrisk 

och somatisk hjälp för att bli återställda. Ofta behöver även andra kompetenser 

kopplas in.  

Jag föreslår att: 

1) Det inrättas ett antidopningscenter i varje län, där de ingående aktörerna 

samarbetar för att hjälpa missbrukaren. 

Regina Andersson, Karlstad 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Det är viktigt att frågan hamnar på dagordningen då behovet av insatser är stort.  

Förutsättningarna ser naturligtvis väldigt olika ut i varje län och därför måste också 

vården anpassas.  

Styrelsen föreslår att årskonferensen ska bifalla motionen och skicka den vidare till 

förbundsårsmötet som sin egen. 

Årskonferensen beslutade enligt förslaget 20130310 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C9 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva Hedesand Lundqvist 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU fick i uppdrag att under år 2005 

göra en litteraturgenomgång kring missbruk av androgena steroider prevention och 

behandling. SBU drog slutsatsen att det saknades studier och systematisk kunskap 

om hur en framgångsrik behandlings-strategi ska se ut. De framhölls att det fanns 

vetenskapliga studier som pekade på ett starkt samband mellan missbruk av 

androgena steroider och annat missbruk. Det förefaller vara vanligt med ett 

samtidigt missbruk av alkohol och narkotika eller att de androgena steroiderna varit 

en inkörsport till ett narkotikamissbruk. SBU:s bedömning var att användningen av 

androgena steroider orsakar ett beteende som överensstämmer med missbruk av 

alkohol och narkotika. Samtidigt så är det så att personer med ett renodlat missbruk 

av anabola steroider i liten utsträckning söker hjälp för sitt miss-bruk. SBU tolkade 

detta för att det är en begränsad grupp som utvecklar ett medicinskt beroende. 

Idag har en majoritet av de personer som söker vård för ett dopningsmissbruk 

också ett missbruk av alkohol och narkotika varför de kan beredas vård inom den 

vanliga missbrukarvården. De flesta missbruksvårdande enheterna i Sverige kan 



 
 

41 
 

idag behandla även dopningsmissbrukare som oftast har missbruk i kombination 

med annat missbruk SK. blandmissbruk. 

Den socialdemokratiska tidigare regeringen riktade sig specifikt mot 

dopningsmissbruk i träningsmiljöer. När det gäller vård och behandling så har 

denna inriktats mot att den bör inriktas inom ramen för den ordinarie 

missbruksvården snarare än att utveckla specifika behandlingsenheter. 

Missbruk av dopningsmedel är ett växande samhällsproblem. Utseende och krav på 

skönhet spelar en stor roll. Missbruk sker såväl i det civila samhället som i idrotten. 

Dopning används också i första stadiet som prestationshöjande medel. 

Beslag av dopningsmedel som görs av tull och polis ökar för varje år. 

Internettillgängligheten av dopningsmedel ökar för varje och mycket köps via 

Internet. Med dopning menas missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel 

men också sk. hälsokostmedel.  

Dopningslagen reglerar användning och hantering av vissa dopningsmedel. 

Dopning via t.ex. EPO granskas och kontrollen blir större och större inom 

idrotten. Missbruk av dopningspreparat och omedveten dopning förekommer i hög 

utsträckning i vårt samhälle och behöver stora åtgärder. 

Det finns ett fåtal instanser som arbetar med vård av patienter med 

dopningsmissbruk i Sverige. Specialistvård bedrivs vid följande enheter: 

 Endoktrinsektionen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 

 Dopningsmottagningen Beroendecentrum Örebro 

 Centrum för Andrologi och Secualmedicin vid Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge. 

70 % av försäljningen av prestationshöjande medel sker via Internet och behöver 

en hårdare lagstiftning.  

Dopningslagen fick en lagändring den 1 april med klara regler vad dopning innebär 

och straffsatser. Maxstraffet för grovt dopningsbrott höjdes från fängelse i fyra år 

till fängelse i sex år. 

Muskelökande och testosteronhöjande kosttillskott s.k. prestationshöjande 

testobosters kan innehålla förbjudna och farliga substanser enligt dopningslagen. 



 
 

42 
 

Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen över vilken 

Livsmedelsverket ansvarar. Kosttillskott för inte innehålla läkemedel. Många 

kosttillskott är inte kvalitetskontrollerade och innehållsdeklarerade. 

Vid partikongressen år 2013 behandlades många motioner angående missbruk och 

partiet kommer därvid att arbeta vidare med missbruksvård och förebyggande 

arbete.  

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att anse motion C9 besvarad samt 

2) att överlämna motionen till STS riksdagsgrupp (S)-gruppen i SKL. 

 

10. Förändring av arbetsvillkoret inom a-kassan 

För att få a-kassa idag måste arbetstagaren ha arbetat minst 80 timmar per månad i 

minst sex månader de senaste tolvmånaderna före han söker a-kassa, eller har 

arbetat minst 480 timmar under en period av sex på varandra följande månader. 

Varje månad måste han ha arbetat minst 50 timmar. För personer som är 

timanställda eller som har korta anställningar, är arbetsvillkoret svårt att uppnå. 

Jag förestår en ändring av arbetsvillkoret där: 

1) Varje timme räknas. Efter att ha arbetat ett visst antal timmar sammanlagt 

t.ex. 480 timmar, ska arbetstagaren vara berättigad till a-kassa, oavsett hur 

lång tid som förflutit mellan de arbetade timmarna. 

Regina Andersson, Karlstad 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Eftersom förutsättningarna förändrats på arbetsmarknaden från fasta anställningar 

till korta anställningar så fungerar inte A-kassans regler tillfredställande.  

Detta är en fråga för våra riksdagsledamöter. 

Styrelsen föreslår att årskonferensen ska bifalla motionen och skicka den vidare till 

förbundsårsmötet som sin egen 

Årskonferensen beslutade enligt förslaget 20130310 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion C10 

Förbundsstyrelsens föredragande: Eva Hedesand Lundqvist 

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har motionerat om förändringar i A-

kassan. Skrivit interpellationer om A-kassan. Motionerna blir avslagna. Den motion 

som nu är förelagd förbundet Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har tidigare 

varit förelagd förbundsårsmötet och då skickats vidare till riksdagsgruppen. Motion 

i riksdagen är skriven i denna fråga. För att få förnyad A-kassa idag måste man ha 

arbetat minst 80 timmar i månaden, i sex månader under det senaste året, eller 

minst 50 timmar under varje månad senaste året.  

Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring började 

gälla den 1 januari 1974. Orsaken var att möjliggöra för deltidsarbetande att erhålla 

ersättning för partiell arbetslöshet. De förändringar som därefter skett har handlat 

om hur beräkningen ska göras – vilken tidsperiod den ska göras på, vad som kan 

medräknas och när omräkning ska ske. 

Ersättningen beräknas per kalendervecka. Normalarbetstiden används för att 

beräkna hur många ersättningsdagar en sökande kan få under en vecka. En 

omräkningstabell används vid beräkningen. Från den sökandes normalarbetstid 

avdras arbete och annan hindertid. Det kan röra sig om sjukdom, föräldrapenning 

mm. Även socialförsäkringsförmåner kan utgöra del av dag: ¼, ½, ¼ resp. ½ dag 

med förmån. Efter avdrag ger omräkningstabellen svar på hur många 

ersättningsdagar som kan betalas ut för veckan. 

Begränsningen av möjligheten att få ersättning i kombination med deltidsarbete till 

75 ersättningsdagar per ersättningsperiod, bygger på den nuvarande tidsbaserade 

beräkningen av ersättning. 

Uträkning av rätten till ny A-kasseperiod beräknas på normalarbetstiden, hur 

mycket den arbetande har uppgett att den arbetat innan den trädde in i A-kassan 

mm. Det är en krånglig uträkning som inte går att ta fram utan många faktorer som 

skall tas med i beräkningen.  

Följder av ett avskaffande av normalarbetstiden innebär följande situationer som 

måste lösas: 

 Att man säkerställer att inkomstuppgiften finns till hands när kassan ska 

handlägga ärendet 
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 Beräkningen av hur mycket ersättning en sökande kan få under 

arbetslöshet 

 Utformningen av arbetsvillkoret 

 Därutöver tillkommer problem rörande dagsförtjänstersättning, 

grundbelopp, bisyssla, 17/10-regeln och ersättning under studietid. 

 Det finns många regler för beräkning av normalarbetstiden och 

arbetsvillkoret. 

 Att redogöra i svaret för hur arbetsvillkoret beräknas är en krånglig 

beräkning som delvis är individuell. 

 

Emellertid håller vi med motionären om att A-kassan bör ses över och förändras. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) Att anse motion C10 besvarad. 
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D. Antirasism, Tro & Politik 

1. Ökade insatser mot antirasism 

Sedan det moderatledda regeringstillträdet 2006 har vårt Svenska samhälle slitits 

isär och utvecklats till ett två tredjedels samhälle. Den redan rika delen av 

befolkningen har blivit rikare. De marginaliserade har fått det ännu sämre och 

hamnat i flera utanförskap. I utrymmet däremellan lever en befolkningsgrupp som 

känner oro och osäkerhet om sin framtid.  Arbetslöshet särskilt bland yngre biter 

sig fast, skilda privatiseringsprojekt skapar oreda och med vinstmaximering som 

drivkraft i arbetsmarknadspolitiken, skapas ingen trygghet och samordning. 

I detta samhällsklimat uppträder nu politiska partier med rötter i nazismen som 

lägger skulden för den misslyckade politiken på nya Svenskar från andra religioner 

kulturer och traditioner.  Hat och förföljelser ökar nu mot invandrarna. 

Rädsla och osäkerhet inför utvecklingen av vår välfärd ökar, SCB visar att antalet 

hatbrott växer i antal. 

Socialdemokraterna måste skärpa kraven på en rättvisare fördelning av 

välfärdspolitiken för att återskapa trygghet och säkerhet i landet, vi måste hålla 

ihop. 

Men även bekämpa det allt mer utbredda hatet och misstron som riktas mot våra 

medmänniskor. Fördomar om antisemitism, islamofobi eller homofobi förstärker 

varandra och ökar osäkerheten. 

Förslag. 

1) förbundsårsmötet beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att samla till 

utbildningsseminarier kring hat och förföljelsebrott och att stimulera till 

ökade insatser i det antirasistiska arbetet. 

Oskarshamn  2013 02 04. 

Torgny Nilsson 

Socialdemokrat för Tro och Solidaritet. 

Distriktsstyrelsen i Kalmar distriktet för STS beslutade på styrelsemötet den 4 

februari 2013, att anta motionen som sin och därmed skickar den vidare till 

förbundsårsmötet. 
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2. Ta fram en strategi mot högerpopulismen 

De riktigt stora politiska vinnarna sedan riksdagsvalet är Sverigedemokraterna (SD). 

De har fått igenom långt mycket mer politik än de få procenten de faktiskt fick i 

väljarstöd. De har dessutom hörts och synts oproportionerligt mycket. Mycket mer 

än vad företrädare av motsvarande erfarenhet och kompetens för andra partier av 

motsvarande storlek tillåts höras och synas. 

Samtidigt finns det en stor ängslighet bland politiker och debattörer kring hur man 

ska hantera SD. Man vet inte om man vågar prata om dem eller inte, prata med 

dem eller inte, bjuda in dem eller inte om man ska försöka ta över deras frågor för 

att hålla dem borta, eller om man ska säga tvärtemot dem i allt.  

Alla är rädda att göra fel, och ju mer man försöker, desto mer spelar man dem 

faktiskt i händerna. 

Blocköverskridande samarbete är ett av de säkraste sätten att stärka stödet för 

högerpopulism genom ett främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna. 

Eftersom det framställs som att de är den verkliga oppositionen och att de kommer 

med något nytt som de andra partierna är rädda för. SD får vatten på sin kvarn om 

att de etablerade politikerna håller varandra om ryggen bara för att behålla sin makt. 

SD framställs som att de är uppstickarna som hotar "etablissemanget", och det är 

precis så de vill framstå. 

Många använder också krav på blocköverskridande samarbeten som slagträ i 

debatten. Debattörer från höger och vänster anklagar motståndarsidan för att 

samarbeta med SD. Sammanblandningen mellan att samarbeta med SD å ena sidan 

och att vinna en fråga med stöd av SD å andra sidan är ofta total. Att samarbeta 

eller förhandla, alltså att ge upp något av sin egen politik för att på så sätt köpa 

SD:s röster är fel. Men att stå upp för sitt partis åsikt, även om SD skulle råka tycka 

samma sak, är nödvändigt. Ett exempel är när Socialdemokraterna gav upp sin linje 

i frågan om att erkänna Västsahara i riksdagen, för att SD hade aviserat att de skulle 

stödja förslaget. Detta innebar en stor propagandaseger för SD. Så borde vi inte 

agera. 

Något av det viktigaste att komma ihåg är att inte lyfta upp högerpopulistiska 

frågor på den politiska agendan, eller försöka vinna till sig opinionen genom att 

använda deras språkbruk. Migrationspolitik är ett viktigt politiskt sakområde på 

samma sätt som miljöpolitiken, bostadspolitiken eller utrikespolitiken, oavsett vad 

Sverigedemokraterna har för synpunkter på våra prioriteringar. Att människor i 
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opinionsmätningar tycks prioritera Sverigedemokraternas frågor är ett resultat av 

den uppmärksamhet frågorna rönt. 

En svår fråga är huruvida man ska "ta debatten" med SD eller inte. Och där är 

faktiskt frågan felställd. För visst ska man debattera med dem, bemöta deras 

argument och visa på felaktigheterna, inte minst i hur de använder statistiken, men 

inte i vilka forum som helst. Man bör inte bjuda in dem till samtal på ställen dit de 

inte tagit sig på egen hand. I kommunfullmäktigen, landsting och förstås i riksdagen 

där de vunnit mandat så har de också en rättmätig plats att bli bemötta. Men man 

behöver inte arrangera debatter enkom för att bemöta dem. Debattartiklar de får in 

bör besvaras. Men man bör inte själv skriva så att de bjuds in att svara, och så 

vidare. Idag ges SD en särställning och mer uppmärksamhet än de andra 

småpartierna. SD:s frågor och problemformuleringar lyfts oproportionerligt ofta. I 

forum där andra riksdagspartier bjuds in så ska även SD vara välkomna, men de 

måste behandlas som vilket annat småparti som helst. 

Högerpopulismen som SD är den främsta bäraren av skadar ekonomin och hindrar 

människor från att bidra till samhället på samma villkor, därför är det viktigt att 

hålla SD:s inflytande lågt.  

För kom ihåg! Det är den främlingsfientliga och högerpopulistiska politiken som är 

fienden, inte partiet Sverigedemokraterna. 

Därför anser vi 

1) att förbundsstyrelsen ska ta fram en strategi utifrån andemeningen i denna 

motion 

2) att detta ska göras i samarbete med grupper och distrikt 

3) att denna strategi skickas ut till aktörer förbundsstyrelsen finner relevanta, 

såsom distrikt, grupper, riksdagsledamöter och andra debattörer 

Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm 

3. Religionsinformation 

“Dörren är densamma – The door is the same” 

Peter Weiderud höll ett anförande  

Religion, demokrati och mänskliga rättigheter 

Anförande av Peter Weiderud om Religion, Demokrati och Mänskliga rättigheter, 

Folkets Hus, Stockholm, 6 februari 2013 
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Anförandet gjorde mig mycket berörd när jag läste det. Det innehåller många frågor 

som vi i förbundet bör arbeta vidare med. 

I samband med Ramadan 2011, så besökte min dotter, då fyra år, tillsammans med sin mor och 

mormorsmor, moskén Hala Sultan Tekke utanför Larnaca på Cypern säger Peter och 

fortsätter: Det är en av de viktigaste moskéerna i Europa, byggd på den plats där profetens 

Muhammeds faster ligger begravd. Den övergavs som gudstjänstplats när Cypernkonflikten 

började och hamnade på fel sida när Cypern delades. Vi har hjälpt en imam och muslimerna att 

komma tillbaka och göra det som varit ett museum levande igen. 

Jag var själv på resa (Peter) vid besöket och när jag kom tillbaka frågade jag Leonie (Peters 

dotter) hur hon upplevt moskén. Hennes referens är i första hand den armenisk ortodoxa 

gudstjänsten, som är lite mer teatralisk än den lutherska. Om hon jämför med att gå i kyrkan, 

vad såg hon då? 

Hon funderade en stund. Och de första hon sa var: The door is the same dvs dörren är densamma. 

Det första som slog henne var att dörren till Guds hus är densamma. 

The door is the same. 

Idag möts vi av stort frågetecken när man som politiker säger att vi har samma 

Gud. 

Yrkande: 

1) att förbundet måste gå i framkant och förklara och ge information om 

likheterna mellan religionerna men också berätta om de olikheter som finns. 

Kunskap är källan till integration. 

2) att en gång när människan skapades så skapades hon till Guds avbild vilket 

förpliktar. 

3) att förbundsårsmötet bifaller motionen och någon/några i förbundet får i 

uppgift att arbeta med de frågor som Peter anfört i sitt föredrag. Läs gärna 

det på vår hemsida i förbundet samt sprida frågor i anslutning till detta 

anförande. 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten 

Eva Hedesand Lundqvist, ordförande 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna D1, D2 och D3  

Förbundsstyrelsens föredragande: Cecilia Dalman Eek 

Sverige är ett land i ständig utveckling. Det beror i hög utsträckning på att Sverige 

drivs av ständigt nya möten, och ständigt nya impulser. Sverige är ett av världens 

mest utrikeshandelsberoende länder, och därmed är stora delar av vårt land 

beroende av goda kontakter och bra nätverk över hela världen.  

Motionerna berör alla det som förbundsstyrelsen i sitt förslag till Riktlinjer och 

politik vill koncentrera förbundets verksamhet till, nämligen arbete mot 

antisemitism, islamofobi och annan rasism samt till stöd för religionsdialog, ökade 

kunskaper om religion och grundläggande värderingsfrågor. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) att uppdra åt förbundsstyrelsen att med utgångspunkt från ”Riktlinjer för 

politik och verksamhet” arbeta för att genomföra ett systematiskt arbete för 

stöd till ökade kunskaper om religion och religionsdialog samt aktiv kamp 

mot antisemitism, islamofobi och annan rasism, samt 

2) att med detta anse motionerna D1, D2 och D3 besvarade. 
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E. Övriga områden 

1. Demokratiskt vald statschef 

Visst känns det skönt att konstatera, när man ser sig om i världen, att Sverige är en 

demokrati. All offentlig makt i vårt land utgår från folket. Vi har ett folkvalt 

parlament, en demokratiskt utsedd regering, fristående domstolar, fria medier, 

yttrandefrihet och religionsfrihet... men en statschef som ärver sitt ämbete! 

Sverige är en av Europas sista monarkier. Endast ett fåtal länder har kvar den 

praxis som säger att en person föds till statschef och där detta ämbete är förbehållet 

företrädarna för en viss ätt. Detta system är i grunden oförenligt med principen att 

all makt ska utgå från folket och alla människors lika värde. 

Vid den förra författningsändringen på 1970-talet gjordes en kompromiss, den så 

kallade Torekovskompromissen, som innebär att kungen fortfarande formellt är 

statschef men, med några få undantag, inte har maktbefogenheter. Hans främsta 

uppgifter är av ceremoniell karaktär. 

Med tanke på att Torevovskompromissen har mer än 30 år på nacken, börjar det 

bli dags för en uppdatering. Den demokratiutredning som nyligen arbetat var tyvärr 

förbjuden att ens diskutera monarkin. Låt oss hoppas att det inte innebär att det 

dröjer ytterligare 30 år tills monarkin kan komma upp till diskussion. Frågan om 

möjliga övergångar till ett mer demokratiskt statsskick förtjänar ett bättre öde än så!  

Den dag svenska folket tröttnat på arvsmonarkin går det inte att förhala frågan 

ytterligare. Då måste frågan bli föremål för riksdagsbeslut, med mellanliggande val 

eftersom en ändring av statsskicket kräver grundlagsändring. En folkomröstning 

bör också bli aktuell med tanke på att frågan berör grunderna för vårt statsskick. 

När den svenska arvsmonarkin går ur tiden och införandet av en demokratiskt vald 

statschef står på dagordningen är vi övertygade om att en sansad och folkvald 

riksdag kommer att finna en bra lösning för hur vi ska välja statschef och lösa de 

praktiska förändringar det kan innebära i den statliga förvaltningen. 

Monarkin är en rest från det gamla ståndssamhället. Det är inte värdigt en modern 

demokrati att rikets högsta ämbete går i arv. Det är dags för Sverige att slutligen 

lämna denna del av sin historia bakom sig! 

Det behövs en översyn av statsskicket som syftar till att statschefen inte bara ska 

företräda folket, utan även vara vald av folket.  
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Vi yrkar: 

1) Att STS ska verka för arvsmonarkins avskaffande och för en demokratiskt 

vald statschef  

Hillevi Larsson, Malmö STS 

Leif Brandt, Oskarshamn STS 

Malmö/Vetlanda 2013-01-05 

Motionen är inlämnad som enskild. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion E1  

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Josefsson 

Senast vid förbundskongressen 2009 behandlades frågan om republik i Sverige. 

Kongressen beslutade då att anse motionskravet besvarat, eftersom det är ett krav 

som drivits länge av socialdemokratin.  

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att Sverige på sikt måste få en 

demokratiskt vald statschef. Förbundsstyrelsen har dock den uppfattningen att det i 

dagsläget finns andra prioriteringar som är angelägnare för förbundet att driva.  

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

1) Att anse motion E1 besvarad. 
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