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Konsekvent feminism: Utmana 

kvinnoförtrycket – inte en religion 

lö, sep 10, 2016 

Den senaste tiden har feminism och jämställdhet ofta använts som täckmantel för att driva en 
antimuslimsk agenda. Sexualbrott på sommarens festivaler togs som intäkt för rena 

hatkampanjer mot ensamkommande pojkar. Sydfranska burkiniförbud väckte reaktioner även 
här. Många tycktes missa det absurda i att kritisera länder som tvingar på kvinnor slöja, men 
samtidigt försvara klädpoliser som ska tvinga av slöjan. En muslimsk friskola väckte medialt 

ramaskri genom att separera flickor och pojkar på skolidrotten. Trots att många i Sverige haft 
delad idrott både i kommunala skolor och i föreningsidrott – och trots att expertmyndigheten 

Skolinspektionen godtagit den aktuella skolans jämställdhetsarbete.  

Vi har sett hur medborgargarden med våld ville skydda kvinnor och barn, men bara vissa 
kvinnor och vissa barn. Många av dem visade sig därtill vara dömda kvinnomisshandlare. 
Kvinnor som talar för jämställdhet i offentligheten får numera räkna med hot, attacker och 

kränkningar. Att stödja kvinnors rätt att bära hijab är att nästan garanterat tvingas utstå grovt 
näthat. De näthatande männen använder inte sällan aggressiva könsord mot kvinnor, för att 

försvara sin bild av svensk ”jämställdhet”.  

Jämställdhet betyder uppenbart olika saker för olika individer. Politiken måste vara desto mer 
tydlig: Jämställdhet handlar om alla kvinnors rätt. Om alla män och kvinnors lika rätt och 

värde. Oberoende av sådant som just kön, klass, ursprung, sexuell läggning, hudfärg – eller 
religion.  

Det är kvinnoförtrycket och patriarkatet som ska utmanas. Inte en religion.  

Viljan att kontrollera och diskriminera kvinnor har många motiv. Män som anser sig ha rätt 
att utöva makt över kvinnor – över deras frihet, klädsel, livsval och sexualitet – de finns 

överallt. Kvinnoförtryck och patriarkala strukturer finns överallt. Det finns i betongförorterna 
och i fina villan. Det finns bland ungdomar i alla slags skolor som kallar sina klasskamrater 

horor. Det finns i moskéer, bönesalar, kyrkor, synagogor. I poliskåren och i bolagens 
styrelserum. Och i politiska partier. Kvinnoförtryck finns tyvärr inom alla samhällsgrupper 
och i alla åldrar.  

Samtidigt är det tydligt att konservativa högerkrafter – vare sig de är nationalistiskt sekulära, 

eller traditionalistiskt religiösa – har EN sak gemensamt: De hatar och hotar när kvinnor tar 
plats i samhället. Socialdemokrater för tro och solidaritet är självklara motståndare till 

fundamentalism, vilken skepnad den än har.  

Att högljutt stå upp för kvinnors rätt är att stå upp för hela det öppna samhället. 
Kvinnoförtrycket måste bekämpas oavsett var det dyker upp. Feminismen måste på samma 

sätt vara konsekvent.  

Samhället måste kunna garantera alla kvinnors rätt att leva sina liv på sitt eget vis. Det måste 
också finnas en större tilltro till alla vuxna kvinnors förmåga att välja sin egen livsstil. Oavsett 
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om det t ex handlar om att ta på sig ett klädesplagg, eller att ta av sig det. Kvinnor ser ut på 

olika sätt. Det gör även feminismen.  

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet se ökade insikter om att 
jämställdhetsarbete kan bedrivas på många olika sätt. En feministisk utrikes- och 

inrikespolitik som på allvar inkluderar alla kvinnor. Det innebär bl a:  

 Medvetenheten om och insatser mot antimuslimska strömningar i jämställdhetens 
namn bör öka. Däribland fler insatser mot näthat som drabbar kvinnor och män som 

slåss för jämställdhet och mot rasism, antisemitism, islamofobi och muslimhat.  
 Ökat stöd för feministiska gräsrotsrörelser. Det är också viktigt att det finns 

feministiska forum där religion och mångfald ses som en tillgång istället för ett hot.  

 Feministiska perspektiv på samhälls- och stadsplanering: Långsiktigt arbete för 
kvinnors och flickors rätt att på lika villkor som män och pojkar få synas i 

offentligheten och både fysiskt och mentalt kunna ta den plats de vill och behöver – i 
samhället i stort, liksom i olika religiösa sammanhang.  

 Långsiktig feministisk, jämställd utveckling genom insatser för ett jämställt 

föräldraskap och införandet av en individualiserad föräldrapenning.  
 En politik för en jämställd skola, kommunal som privat, som kan garantera 

möjligheten för barn av olika bakgrund att mötas, som accepterar olika arbetssätt mot 
samma mål och som ser mångfald som en möjlighet, inte ett hot.  

 Att den temporära lagen om tillfälliga uppehållstillstånd och bristande möjligheter till 

familjeåterförening och anhöriginvandring rivs redan nu: Kvinnor, barn och HBTQ-
personer drabbas ofta hårt av krig och förtryck. Denna lag försvårar ytterligare för 

många redan utsatta grupper.  

Ulf Bjereld (ordf), Anna Ardin,  Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundqvist, Carin 

Larsson,  Mariam Osman Sherifay, Aurora Pirraku Eriksson, Abebe Hailu , Carina 

Svedenberg Widqvist, Klas Corbelius, Rafael Waters    

förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Israel och Palestina polariseras – 

demokratier i väst har ansvar 

to, jun 16, 2016  

Spänningar och våld ökar både inom Israel och Palestina. Freden tycks långt borta. 

Omvärlden kan anstränga sig mer! Det menar ett enigt förbundsårsmöte för 

Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi menar också att socialdemokratiska partiet och 

andra inom arbetarrörelsen kan och bör stödja organisationer i Gaza som arbetar för 

demokrati och mänskliga rättigheter.  

Polarisering ökar både inom Israel och Palestina. Våld och osäkerhet ökar. Freden är fjärran. 

Vägen framåt är förtroendeskapande åtgärder. Omvärldens demokratier kan anstränga sig 
mer.  
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Israels premiärminister Benyamin Netanyahu har nyligen utsett ultranationalisten Avigdor 

Lieberman till Israels nye utrikesminister. Därmed har högerextremismen i Israels regering 
stärkts. I Gaza har Hamas i maj avrättat tre personer som dömts för mord. Dödsstraff är alltid 

fel. Under senare tid har Israel bombat Hamas positioner i Gaza och Hamas har skjutit mot 
Israel. Nyligen skedde en terrorattack i Tel Aviv där oskyldiga dödades. Israel har svarat med 
att förbjuda 80 000 palestinier från Västbanken att komma in till Israel för arbeta. Detta är 

kollektiv bestraffning, ett brott mot folkrätten.  

Det vardagliga lidandet i Gaza är oacceptabelt. 2007 införde Israel en blockad mot Gaza, men 
idag bär Egypten del i ansvaret. Efter kriget 2014 finns ännu över 100 000 interna flyktingar i 

Gaza. Arbetslösheten är hög och unga i Gaza förlorar hoppet, vilket leder till desperation. 
Israels blockad berövar folket i Gaza dess mänskliga rättigheter. Palestiniernas regering i 

Ramallah tar inte ansvar för Gaza. Hamas styre på Gaza kontrollerar befolkningen med 
moralpoliser och reaktionära regler. Kvartetten (USA, Ryssland, FN och EU) borde aldrig ha 
isolerat den Hamas-ledda regeringen som valdes 2006. Demokratier och människor skadas av 

isolering.  

Nordafrika och Mellanöstern/Syrien präglas i dag av krig och stora spänningar mellan olika 
nationella och regionala aktörer. Religion spelar roll, men orsakar inte konflikter. Det är 

våldet som polariserar både politiska och religiösa aktörer. Fundamentalistisk religion är 
farlig liksom när religion används för politiska syften. Botemedlet är mänskliga rättigheter där 
religionsfrihet ingår. Bra samtal mellan politiska och religiösa ledare kan stärka goda krafter 

som vill försoning.  

Stormakterna sätter de politiska ramarna. Kvartetten (USA, Ryssland, FN och EU) har 
inflytande. Frankrike har tagit ett initiativ till en fredskonferens om Israel och Palestina där 

USA:s utrikesminister väntas medverka. Sverige har erkänt Palestina vilket väcker hopp. 
Demokratiska länder som själva lever i fred har det största ansvaret för att stötta fred och 
demokrati, liksom att stå upp för mänskliga rättigheter och respekt för folkrätten.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att:  

-   Israels olagliga bosättningspolitik måste upphöra. Allt folkrättsstridigt och olagligt våld i 
området måste stoppas och blockaden av Gaza brytas.  

-   Sveriges regering bör agera kraftigt och i samarbete med EU för inompalestinsk försoning. 
Detta bidrar till fred i hela regionen. Isoleringen av Hamas har varit kontraproduktiv och 

bidragit till ökad polarisering.  

- Socialdemokratiska partiet och andra aktörer inom arbetarrörelsen kan genom närvaro, 
projekt samt besök och inbjudningar stödja civilsamhället och organisationer i Gaza som 

arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Sådana initiativ kan återge människor - både i 
regionen och i västvärlden - ett hopp om en ljus framtid.  

Detta uttalande antogs av ett enigt förbundsårsmöte den 12 juni 2016  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
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Öppna muren - gör en human 

flyktingpolitik självklar igen! 

on, jun 15, 2016  

Nästa vecka röstar riksdagen om en radikal omläggning av asyl- och 

migrationspolitiken. Socialdemokrater för tro och solidaritet ser stora risker och kräver 

att barn- och kvinnoperspektiv, liksom arbetsrätt stärks. Om de nya reglerna inom 

flyktingpolitiken röstas igenom, ska de avvecklas snarast. En human svensk 

flyktingpolitik måste återskapas.  

Världen rymmer idag fler människor på flykt än någonsin tidigare. Krig, terror, förtryck, 

förföljelse och hunger har drivit 60 miljoner människor från sina hem. Alltfler söker sig också 
ett annat sätt att leva, på en annan plats, i en värld där 1% äger mer än alla andra tillsammans. 

Det var därför stort, men också självklart när statsminister Löfven utropade att hans Europa 
inte bygger några murar.  

Europa byggde ändå murar. Höga murar. En av de få öppningarna i muren var Sverige, med 

lång, stolt tradition av solidaritet. En tradition som vi bar väl, genom att per capita ta emot 
flest människor på flykt av alla EU-länder. Men att vara det sista hoppet i Europa blev till slut 
ett för stort ansvar. Politik och retorik skiftades i höstas snabbt till något hårdare. Signaler och 

kontroller var upptakten. Det gav effekt, långt färre söker idag asyl i Sverige än förra året. Nu 
kommer ändå fortsättningen.  

Den 21 juni röstar riksdagen om en radikal omläggning av den asyl- och migrationspolitik 

som tidigare fungerat väl. Politiken, men också bilden av Sverige – det land som associerats 
med generositet, öppenhet och solidaritet – ska nu förändras.  

Som många andra ser vi stora problem med den nya stramare politiken. Den hotar att direkt 
motverka andra politiska ambitioner, t ex om övergripande barn- och jämställdhetsperspektiv. 

Rättssäkerheten riskeras vad gäller sådant som ursprungsland, åldersbestämning och asylskäl: 
Otillräckliga eller i värsta fall felaktiga språk- eller ålderstester får inte avgöra en människas 

liv. Inte heller misstro mot eller bristande förståelse för t ex HBTQ-personers utsatthet. 
Samkönade par, men också andra, kommer nu drabbas hårt eftersom de inte omfattas av en 
mer konservativ syn på familjeåterförening.  

Redan idag händer att människor inte kan avvisas p g a statslöshet, utvisningsdom till fel land, 

att tänkt mottagarland vägrar ta emot osv. – samtidigt som de förvägras uppehållstillstånd och 
rätt till bistånd och bostad. Dessa fall ser ut att bli fler. Risken att människor hamnar i detta 

limbo måste hävas, inte öka.  

En human svensk flyktingpolitik måste återskapas och bli självklar igen! En politik som ger 
alla människor chans att bidra till vårt välfärdssamhälle, inte stängas ute från det. Som 

förstärker medkänsla och solidaritet, inte sätter murar runt den. Sverige kan bättre. Samtidigt 
måste klargöras att EU inte kan förlita sig på Sverige – alla medlemsstater måste ta ett långt 
större ansvar och pressas hårdare för att leva upp till den gemensamt beslutade asylpolitiken.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver att:  
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- Barnperspektivet stärks. Barn drabbas hårdast när familjer splittras. Rädda Barnen 
bedömer att med de nya reglerna kommer upp till två tredjedelar av barnen som fått 
uppehållstillstånd inte ha rätt att återförenas med sina föräldrar och syskon . Barnets bästa bör 

vara vägledande vid all tillståndsprövning; barns asylskäl utredas individuellt och barn inte 
placeras i utlänningsförvar.  

-   Kvinnoperspektivet stärks. Bristande möjlighet till anhöriginvandring och tillfälliga 

uppehållstillstånd hotar förvärra situationen för utsatta kvinnor här och i hemländer – det nya 
regelverket saknar en grundlig genusanalys. Kvinnor hotar att drabbas dubbelt, bl a genom att 
invandrade kvinnor ofta har större svårigheter att få anställning. Kvinnor på flykt som utsatts 

för sexuellt våld och trauma måste också få snabbare hjälp än de får idag.  

- Oseriösa arbetsgivares möjligheter att utnyttja systemen minimeras och immigrerade 

arbetstagares rättigheter stärks. Nya lagtexter medger endast permanenta uppehållstillstånd 

till dem med anställning och ställer högre krav på egen försörjning. Det öppnar upp för en 
marknad för falska anställningar och en situation där arbetstagare tvingas acceptera sämre 
villkor i rädsla för att inte bara förlora jobbet, utan också utvisas. Detta måste motverkas.    

- De nya reglerna, skulle de röstas igenom, avvecklas så snart som möjligt, dock senast 

den 1 juli 2019. Permanenta uppehållstillstånd, rätten till familjeåterförening och rätten till 
sista länken-återförening ska återinföras som tidigare.  

Detta uttalande antogs av ett enigt förbundsårsmöte den 12 juni.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
 

Den svenska modellen ska gälla alla 

lö, apr 23, 2016 

Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet. Det är den svenska 
modellen. Alla ska kunna klara sig på sin lön och bo och leva med rimlig standard. Även om 
du är sjuk eller arbetslös ska du kunna ha ett drägligt liv. Alla ska kunna ha likvärdiga 

möjligheter, oavsett bakgrund. Alla barn ska kunna känna framtidshopp. Det är den svenska 
modellen.  

Nu när många människor kommit till vårt land på flykt från krig och terror finns de som anser 

att den svenska modellen måste rivas upp och inte längre gälla. Att vissa måste acceptera att 
arbeta för lägre löner, med sämre villkor, bo enklare och ha helt andra förutsättningar.  

Men en människas välfärd ska inte byggas av en annan människas försakelser. Det samhälle 

vi känner och vill ha gör inte skillnad på människor, oavsett deras bakgrund. Den svenska 
modellen gäller. Den ska gälla alla och den ska gälla i alla led.  

Det innebär att kraven för uppehållstillstånd inte ska kunna tvinga fram system av otrygga 
jobb. Det innebär att företag med fackliga och sjysta avtal inte ska kunna slås ut av företag 

med sämre villkor till lägre pris – att upphandlingar inte ska kunna pressa fram allt lägre löner 
och allt sämre villkor. Det innebär att långa kedjor av underleverantörer aldrig ska kunna 
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bygga klassamhällets djupa hierarkier underifrån. Det innebär att alla som kan ska bidra till 

vår skattefinansierade välfärd. Och det innebär att denna välfärd ska gälla alla, utan förbehåll.  

Vi vill inte se tröttkörda byggarbetare som sliter 48 timmar i sträck långt under avtalsenliga 
löner. Vi vill inte se stressade städare som aldrig hinner färdigt sina beting, för att 

arbetsschemat pressats till det orimligas gräns. Vi vill inte se fler vänta förgäves vid telefonen 
på att ringas in för osäkra timjobb. Vi vill inte se de allra rikaste flyga skattepengar ur landet.  

'The comfort of the rich depends upon an abundant supply of the poor’, är ett känt Voltaire-

citat. Sverige på 2010-talet måste fortsätta stå långt från Voltaires franska 1700-tal: Det är 
inte obegränsad tillgång på fattiga som ska bygga välstånd, utan allas medverkan i att bygga 
välfärden.  

Det innebär anställningstrygghet, kollektivavtal och ökad delaktighet i vårt demokratiska 

samhälle.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver därför:  

- Att asylsökande ges rätt till vård, studier, sysselsättning och möjlighet till arbete även under 
asylprövning.  

- Att all offentlig upphandling görs så att löner och villkor inte kan pressas under rimliga 

nivåer; att krav på kvalitet i upphandlingsunderlag och liknande höjs.  

- Ökad kontroll av huvudentreprenörer – så att kollektivavtal och rimliga villkor gäller i alla 
led, också hos underleverantörer.  

- Ökade kontrollkrav på svenska företag att avtalsenliga, sjysta villkor och löner ska gälla i 

alla led, även hos underleverantörer utomlands.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Se människor och lösningar – inte siffror 

och problem 

lö, feb 06, 2016 

Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse uppskattar kommunernas 

hårda arbete, men ser problem med att debatten enbart handlar om problem. Retoriken 

som överlag används handlar om siffror, inte om människor. Nu behöver vi se lösningar 

och vägar framåt!  

Öresundsregionens gränskontroller får inte permanentas och regeringens politik måste återgå 

till det den har ambitionen att vara: human, generös och undantagslöst för internationell rätt.  

Vi blundar inte för att mottagningssystemen är ansträngda. Vi är stolta över att Sverige redan 
tagit ett oerhört stort ansvar för att ge skydd åt flyende människor. Men människor dör 

fortfarande i Medelhavet. Varje dag. Så många båtar sjunker att grekiska fiskare nomineras 
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till Nobels fredspris för sina enorma hjälpinsatser. Ändå dör hundratals. Tusentals. 

Fortfarande saknas lagliga vägar att ta sig till Europa för att söka asyl. Fortfarande pressar 
andra EU-länders politik människor vidare i sin flykt, norrut.  

Grekland är ett ankomstland med stora ekonomiska problem. På överfulla grekiska öar ser vi 

hur flyktingar har det oerhört svårt. Mottagningssystemen där kan nog sägas ha kollapsat. 
Men Sverige är alltjämt ett av världens tryggaste och rikaste länder. Kommunerna har svåra 

utmaningar, men krisen är flyktingarnas. Flyktingmottagandet är en investering som kostar, 
men Reinfeldts skattesänkningar kostade mer…  

Politik påverkar också genom sitt språk. Signaler. Rasistiska ”medborgargarden” vågar sig 
inte ut för att attackera gatubarn, om de inte upplever starkt medhåll. Hela debatten tycks nu 

kantrat till att handla om kris, väntande undergång och systemkollaps, om människor som 
problem. Samhället får riktiga problem först när allt fler tar detta för absolut sanning.  

När vi enbart talar om kriser och åtgärder och slåss om att stänga gränserna bäst, så stärker vi 

de migrationsfientligas världsbild. Den som visar ett Sverige tvingat till kaos och ruinens 
brant av människor på flykt. Den bilden är långt från sann. Det vet vi ju.  

Språkligt och politiskt bör vi därför fokusera på lösningar och framsteg.  

Mycket görs och måste göras, men mer kan göras: Vi kan och måste finna lösningar, snarare 

än att se människor som problem. Vi människor behöver varandra. Socialdemokratisk politik 
innebär investeringar i människor och samhälle, som ger framtidstro.  

Lösningarna måste vara fler än problemen. Vi behöver inte fler domedagsprofetior och 
åtstramningar. Vi behöver en tydlig positiv riktning och fler investeringar!  

- Asylrätten måste undantagslöst värnas.  

- Sverige måste göra vad vi kan för att ytterligare bidra till internationell solidaritet och till 
fredsarbetet i Syrien och på andra platser.  

- Polisen måste ta krafttag mot rasism uttryckt i hatbrott och extremism; att lynchmobbar 
härjar och flyktingförläggningar upprepat brinner är fullständigt oacceptabelt.  

- Öka samordningen stat/kommun och lätta på regelverk som stoppar upp. Ett exempel är att 

Migrationsverket måste kunna hitta andra, även mindre ankomst- och asylboenden. 
Vinstmaximerande företag som hyr ut dyrt och dåligt, eller de som lämnar ung personal 

ensamma, ska inte anlitas.  

- Stärk civilsamhällets uppdrag och resurser så att de kan bidra ännu mer, inte minst genom 
tydligare samverkan med kommunerna och arbete med ensamkommande barn och ungdomar.  

- Använd medlemsavgiften till EU för att öka pressen på andra länder att ta sitt ansvar. Att de 

nordiska länderna vidtar åtgärder för att minska asyltrycket leder just nu mindre till att fler 
öppnar sina gränser, mer tyvärr till att fler drunknar i Medelhavet.  
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// Ulf Bjereld, Cecilia Dalman Eek, Thomas Strand, Anna Ardin, Joe Frans, Eva Hedesand 

Lundqvist, Carin Larsson, Jonas Magnusson, Mariam Osman Sherifay, Abebe Hailu, Aurora 
Pirraku Eriksson, Adrian Kaba, Klas Corbelius och Rafael Waters.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Angrip roten, inte bara symptomen 

lö, nov 21, 2015  

Bekämpa självklart krig och terror. Men vi bygger ingen långsiktigt tryggare, bättre 

värld utan att även angripa ojämlikheten, orättvisorna och de olika formerna av 

förtryck. Globalt, men också i vårt eget närområde. Att se orsaker är inte att försvara. 

Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt. Sverige ska inte bidra till mer 

terror och inte till mer krig. Inga fler flyktingboenden i brand, inga mer Trollhättan-

dåd och inga fler IS-rekryter.  

Det är dramatiska tider. Svåra tider. Det är lätt att bli nedslagen. Men det gäller att se att så 
mycket hänger samman. Kan vi angripa roten till det onda, så kan vi hejda tillväxten av terror, 

hot, våld, bråd död och sorg.  

Flyktingar kommer till Europa på grund av terror och krig. Krig och terror är ofta resultat av 
makthunger och uppfattad eller faktisk ojämlikhet, orättvisor och olika former av förtryck. I 

väst finns en historisk blindhet, som inte erkänner vår egen roll: koloniala brott och förtryck, 
kapitalistisk rovdrift, vapenexport till diktaturer, drönare och bomber som träffar fel och 
terrorlagstiftning som bara drabbar vissa.  

Att se orsaker är inte att försvara. Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt.  

Vi kan fördöma alla onda handlingar – och gör det också. Vi kan ropa på kraftfulla angrepp 
mot mordiska terrorister och krigsherrar – och nog finns det tillfällen där våld inte kan mötas 
av annat än våld. Vi kan bygga ett försvar kring vår välfärd, stänga gränser, öka 

dataavlyssning och id-kontrollera mer – och det kanske kan behövas ibland.  

Men allt detta är angrepp bara på symptomen. Vi bygger ingen tryggare, bättre värld utan att 
även angripa roten. För det måste vi göra något åt ojämlikheten, orättvisorna och de olika 

formerna av förtryck. Och vi måste börja i vårt eget närområde. Inga fler flyktingboenden i 
brand, inga mer Trollhättan-dåd och inga fler IS-rekryter. Sverige ska inte bidra till mer terror 
och inte till mer krig.  

Sverige ska göra sitt yttersta för att bidra till att globalt stärka mänskliga rättigheter och lösa 

de mest akuta konflikterna, som kriget i Syrien och situationen i Irak. För att fortsätta ta emot 
de medmänniskor som flyr krigs- och terrorsituationer. Men vi måste också öka 

ansträngningarna för att bygga vårt eget samhälle med jämlikhet som främsta mål. Snabbare 
skapa ett socialt klimat som alla unga kan känna att de tillhör.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska:  
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-        Bekämpa terror, men långsiktigt se till icke-militära lösningar och använda 

biståndsmedlen rätt. Våld föder mer våld: Det krävs ökade insatser för att stoppa krigets och 
terrorns ekonomi, liksom för att stödja ekonomisk stabilitet, demokrati, kvinnors rättigheter 

och mänskliga rättigheter i hela Mellanösternregionen. Stryp inte biståndsmedel som kan 
användas till detta!  

-        Skydda asylrätten och skapa säkra vägar till asyl.  

-        Föra en politik och använda en retorik som kan minska islamofobi och 

antimuslimism , inte tvärtom bidra till normalisering av misstänkliggörande och hat. 
Majoriteten av världens fredliga människor är troende, många troende muslimer. Daesh/IS är 
fascister som dödar muslimer.  

-        Värna rättssäkerheten; muslimska och andra minoritetsgrupper får aldrig särbehandlas 

eller riskera att misstänkas endast p g a sitt ursprung.  

-        Stärka en fördelningspolitik som motverkar segregation och ger ökade chanser till ett 
gott liv för unga i ekonomiskt utsatta förorter och orter. Trygga unga människor är mycket 

svårare att rekrytera till brottslighet som vit makt- eller islamistisk terror. Riktade satsningar 
mot radikalisering och för barns och ungas inkludering krävs omgående, både på lokal och 

nationell nivå.  

Uttalandet är antaget av förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, den 
21 november 2015.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Både akut hjälp och långsiktig politik krävs 

för att stoppa döden på Medelhavet 

lö, sep 05, 2015 

Drunknade kroppar på turiststränder. Kroppsvätskor från döda kroppar som rinner ur en 
parkerad lastbil. Gränsvakter som brutalt slår människor som desperat klättrar över, kryper 
under, springer genom taggtråd och stängsel. Människor som varken får stanna eller åka. 

Motorvägar som fylls av människor till fots på väg mot något land som kan ta emot dem. 
Premiärministrar som kallar humanism för galenskap och vill avgöra vem som kan räddas 
utifrån vilken religion de tillhör. Murar som byggs, när vi trodde de för alltid rivits.  

Rädsla. Desperation. Chock. Ilska. Snart sagt varje vecka, varje dag, rapporteras om nya 

dödsfall bland människor på flykt från krig och terror. På väg mot säkerhet, trygghet och ett 
bättre liv.  

Över 30 miljoner barn världen över är på flykt. Om inget görs, riskerar många av dem samma 

tragiska öde som lille treåriga Alan Kurdi, som vi alla har sett på bild med sitt ansikte ner i 
vattnet.  
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Vi vet alla. Vi upprörs alla. Alltfler höjer sina röster: Det räcker nu! En oerhört positiv anda 

bryter just nu den utbredda främlingsfientlighet som alltför länge eskalerat i Europa och i 
Sverige. Den starka medmänsklighet och solidaritet vi nu ser måste kunna fångas upp och 

stärkas. Där har civilsamhället en viktig roll.  

Allt fler vill hjälpa. Och akut hjälp måste ges. Men vi måste även hitta långsiktigt politiska 
lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. Den extraordinära situationen kräver 

extraordinär handlingskraft. Humanitär, men också politisk handlingskraft.  

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet:  

 Öka antalet kvotflyktingar till Sverige och till andra EU-länder genast.  

 Att det omgående införs möjligheter att söka europeisk asyl utan att riskera livet. EU:s 
extra toppmöte om migrationsfrågor den 14 september måste handla mer om skydd av 

människor, än om gränsskydd. Sverige bör agera för att temporära asylkontor och 
asylansökningar på beskickningar kan möjliggöras.  

 Att EU direktivet 2001/51/EC lyfts omedelbart. Det transportörsansvar som tillåter 
flygbolag att vägra passagerare utan inresetillstånd och visum är en av förklaringarna 

till massdöden. Det måste gå att flyga till rimligt pris ut ur helvetets förgård till 
trygghet, istället för att resa till mångdubbelt pris och mångdubbel risk i överfulla 

gummibåtar.  

 Frångå Dublinförordningens krav på att asyl måste sökas i första ankomstland, precis 
som Tyskland redan gör.  

 Att ökade ansträngningar görs för att världssamfundet ska kunna lösa konflikten i 

Syrien, få stopp på diktaturens inhemska terror, på IS mordiska skräckvälde och på 
konflikter i Eritrea och i andra länder människor just nu flyr från.  

 Kräv av alla kommuner att ta ansvar och ha beredskap för mottagande av flyktingar. 
En S-styrd kommun som Mölndal tar just nu emot nästan lika många asylsökande per 

dygn, som en borgerligt styrd kommun som Danderyd gör på ett helt år. Det är inte 
rimligt att de rikare kommunerna inte tar det ansvar som borde vara även deras.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Vi behöver en social bostadspolitik: Fler 

bostäder och plan för att motverka 

segregation 

on, jun 24, 2015  

Socialdemokrater för tro och solidaritet har hållit sitt förbundsårsmöte. Årsmötet 

beslutade att förbundet ska verka för fler, bättre och billigare bostäder - som led i att 

motverka all form av segregation, diskriminering och rasism. En social bostadspolitik 
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för hela landet behövs, f ör att förhindra att klyftorna mellan människor och områden 

växer sig ännu djupare. Flerfamiljsbostäder ska inte få förfalla och boende ska inte 

tvingas flytta p g a chockhöjda hyror, samtidigt som bolag gör omfattande vinster.  

Sverige är idag ett mycket öppnare samhälle än tidigare, men för många också mer slutet. 

Rasism och diskriminering är ett problem. Samtidigt har klyftorna mellan de som har och de 
inte har ökar. Segregationen i många svenska städer, små som stora, gör att dörrar till ökad 

välfärd stängs för allt fler. Segregation bidrar till rasism, genom att allt färre kan träffa och 
lära sig något om någon som inte är som dem själva, men förstärker också utestängande 
strukturer. Både avseende klass och hud- och hårfärg. Fattiga stadsdelar tenderar att bli 

fattigare, rika rikare.  

Uppdelningen mellan ”vi” och ”dom” ökar genom att människan oftast väljer det som är mest 
lika oss själva och väljer bort det mest olika. Det gäller allt från rekryteringar, umgänge, 

media vi tar del av, fritidssysselsättningar, skola och föreningsliv. Och det gäller bostad. För 
den som har möjlighet att välja.  

Majoritetssvenskar tenderar att flytta från ett område till ett annat så snart det flyttar in 
personer med utomeuropeisk bakgrund. En färsk avhandling visar att acceptansgränsen för 

majoritetssvenskar går redan när 3-4 % av ett områdes invånare består av människor med 
mörkare hud- och hårfärg. Trots en allmänt sett ökad acceptans för mångfald vill de som 

forskaren kallar infödda svenskar då flytta. Fenomenet kallas av forskarna ”white flight” och 
förstärker den segregation som skapas av rent ekonomiska klasskillnader.  

Vi kan se en rasism som kopplas till religion – den synligt troende är ofta måltavla. 

Klassklyftor som etnifierats - ju bättre boende och inkomst, desto vitare hy är det troligt att 
man har. Vi kan också se hur samhällsproblem ”förortifieras”: Det som borde vara problem 
för hela samhället – snedfördelning av makt och resurser – ses istället som problem för 

förorten. Eller rentav som problem I förorten. Som om det vore människors eget fel om de har 
mindre pengar och inflytande. Liknande problem finns även i mindre orter och glesbygd. 
Ansvaret individualiseras och skjuts allt längre bort från politisk och medial makt, som istället 

finns i städernas mer centrala kvarter.  

Alliansens privatiseringar och utförsäljningar av både bostäder och statliga bolag fått 
utvecklingen att eskalera. Många områden med invånare som har litet politiskt och medialt 

inflytande har som av en händelse också blivit alltmer eftersatta vad gäller underhåll och 
samhällsservice. Många vittnar om fastigheter och köpcentra med ägare som missköter dem 

och om torg, gårdar, lekparker och grönområden som förfaller.  

När ett område drabbas av den här utvecklingen, ökar också brottsligheten och områdets 
skolresultat, hälsotal och t o m livslängd sjunker. Så skapar segregation mer segregation.  

Utvecklingen är dock inte ödesbestämd. Med renoveringar och nybyggnad kan städerna 
byggas ihop och utsatta, slitna miljöer bli värdiga och utvecklande bostadsområden. Med 

framsynta kommunala bostadsbolag kan dessutom fler hyreslägenheter till lägre priser 
byggas. Stefan Löfven har lovat 250.000 nya bostäder till 2020. Mycket bra! Bostadsbristen 

är alarmerande. Men för dessa nya bostäder – och även utan denna satsning – behövs en lokal, 
regional och nationell plan för att förhindra ökad segregation. För att förhindra att klyftorna 
mellan människor och områden växer sig ännu djupare. Eftersom vi vet att ett jämlikare 

samhälle enligt forskning och erfarenhet ger ett bättre samhälle för alla.  
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Socialdemokrater för tro och solidaritet vill därför se:  

 En social bostadspolitik och en nationell plan för att bryta städernas eskalerande 
segregation,  

 Fler bostäder – löftena om 250.000 måste infrias och helst överträffas,  

 Att både stat och kommuner tar ett ökat ansvar för att grundlagen kan följas — att 
trygga allas rätt till bostad. Det innebär:  

— Fler hyresrätter och fler billiga bostäder; dyra banklån ska inte behövas för att kunna få bo. 

Kommuner måste ställa högre krav vid upphandlingar och sätta samhällets behov före 
kapitalets - byggherrar och arkitektkontor kan genom mer precisa krav i upphandlingar och 
markanvisningar pressas att bygga högre kvalitet till lägre pris,  
— Allmännyttiga bostadsbolag bör agera på samhällsintresse, som kommunernas verktyg för 
att kunna tillhandahålla bostäder åt alla,  
— Högre lagstadgade krav på alla slags fastighetsägare vad gäller underhåll, både byggnader 
och kringmiljöer. Flerfamiljsbostäder ska inte få förfalla; boende ska t ex inte tvingas flytta p 
g a chockhöjda hyror, samtidigt som bolag gör omfattande vinster och/eller undlåtit att sköta 

fastigheterna regelbundet över tid.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Syrien och Irak – rädda människorna och 

skydda mänsklighetens kulturarv 

ti, jun 23, 2015 

Socialdemokrater för tro och solidaritet höll den 13-14 juni sitt förbundsårsmöte. 

Årsmötet beslutade bl a att förbundet ska arbeta för att fler liv ska kunna räddas och 

för ökat stöd till Syriens och Iraks hårt prövade befolkning. Insatser måste göras för att 

stoppa IS, bland annat genom att söka strypa deras ekonomi som nu stärks av handel 

med stulet kulturarv. Vi vill också se ökade insatser för att förhindra fortsatt 

demolering av mänsklighetens gemensamma minne, vårt kulturarv.   

Kriget, våldet, övergreppen, dödandet och ödeläggelsen i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. 

Samtidigt rycker de extrema fundamentalisterna i IS fram i stora delar av 
Mellanösternregionen.  

Istället för demokrati och fred blev resultatet av det USA-ledda störtandet av diktaturen i Irak 

och de militära ingripandena i andra områden till en möjlighet för kriminella med egna 
agendor och maktanspråk att ta mark i regionen. De militära insatserna då, har bidragit till 
svaga, splittrade stater och i princip laglöshet och kaos på många håll. Sådana stater, regioner 

och städer har visat sig vara lättintagliga för IS, inte minst som de kan locka med viss 
stabilitet.  

Inför IS framryckningar, Assad-regimens dödande och de fortsatta striderna i Syrien tycks 

omvärlden idag stå handfallet. Europa ser också från läktarplats på när alltfler människor på 
flykt från Syrien, Irak och andra platser, drunknar i Medelhavet i sina försök att ta sig in i 
unionen för att få skydd. Att ta sig in i Europa på laglig väg är idag i princip inte möjligt.  
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Kaos tilltar och över 12 miljoner människor har drivits på flykt från Syrien och Irak, medan 

Europa stärker sitt gränsskydd och avvaktar. Den svenska regeringens insatser har bidragit till 
ett sent och otillräckligt, men dock uppvaknande inom EU.  

IS har visat en fullständig och vidrig avsaknad av respekt för mänskligt liv och lidande. De — 

men även andra — har dessutom orsakat irreparabla skador på hela mänsklighetens minne: 
Vårt gemensamma kulturarv.  

Aleppo, Palmyra, Hatra, Mosul, Ashur, Nimrud – det är platser som kunnat få oss att se hela 

mänskligheten och vår gemensamma historia. Dessa platser har, tillsammans med andra 
historiska lämningar i världen, kunnat fungera som tecken på alla människors sammanflätade 
liv. Det flertusenåriga kulturarv som nu förstörs, skjuts sönder och stjäls, är som ett 

konglomerat av människans kunnande och eviga strävan efter skönhet. Som människans tråd 
genom historien.  

Att förstöra dessa mänsklighetens minnen, att medvetet förstöra dem som IS nu gör, är att 

medvetet radera miljoner och åter miljoner människors liv, som om de aldrig existerat. Det är 
att förstöra bevisen på vad vi människor kan åstadkomma tillsammans. Kvar blir bara våld 
och död. Som om mänskligheten fötts igår, i detta våld. Som att klippa sönder mänsklighete ns 

tråd.  

Lidandet, våldet och dödandet måste få ett slut. Människorna måste skyddas. Därutöver måste 
också vittnesmålen om mänsklighetens förmågor och gemensamma historia – kulturarvet – 

kunna skyddas.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:  

 ett ökat svenskt och internationellt tryck på regimen i Syrien, och på de aktörer som 
förser parterna i Syrien med vapen och upprätthåller regimens ekonomi,  

 ett ökat humanitärt bistånd till Syriens och Iraks flyktingar.  
 en ökad flyktingkvot för människor på flykt från krigets Syrien och från IS härjningar,  
 att legala vägar omgående upprättas för att människor från Syrien och Irak ska kunna 

söka rättmätig asyl inom EU,  
 ekonomiskt och praktiskt stöd för demokratisk utveckling i Irak och för att skydda de 

drabbade, inte minst regionens minoriteter - kristna, yezider m fl,  
 ökade internationella insatser för att kunna strypa IS ekonomi, deras möjligheter att 

sälja olja osv.,  

 ökade insatser – i Sverige och internationellt – för att stoppa den illegala handeln med 
stulet kulturarv, som just nu också är en betydande del av IS ekonomi,  

 ett aktivt svenskt stöd för Unescos arbete med att kunna granska förstörelse av 
kulturarv som krigsbrott.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Sverige har erkänt Palestina – dags att ta 

fler steg 

on, jun 17, 2015 
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Socialdemokrater för tro och solidaritet höll den 13-14 juni sitt förbundsårsmöte. 

Årsmötet beslutade bl a att förbundet ska arbeta vidare för att stödja byggandet av 

Palestina som en demokratisk stat; Sverige har erkänt Palestina och bör kunna 

inspirera fler länder att göra detsamma. Sverige bör även gå före inom EU för att 

undersöka hur representanter för Palestina kan erbjudas plats i olika internationella 

sammanhang.   

Sverige erkände Israel 1951 och Palestina 2014. Israel byggdes med ett omfattande stöd från 
Europa och det är idag rimligt att även Palestina ges ett liknande stöd. Dessa två demokratier 
– Israel och Palestina - som ligger sida vid sida bör ges liknande villkor och liknande goda 

relationer med EU. Två mer jämnstarka stater kommer att ge positiva ringar på vattnet i hela 
regionen. Sveriges och Europas stöd till Israel från 1948 och framåt kan användas som en 

handbok för hur stödet till Palestina kan utformas idag, men anpassas till nutid.  

Just nu ger den vardagliga politiken i Israel och Palestina inte många skäl till optimism. 
Valresultatet i Israel riskerar att öka polariseringen och våldspiralen. Vi ser en till synes 
ändlös kedja av våld där oskyldiga dödas. Militära grupper i Gaza, tex Hamas/Qassam 

brigaderna eller Islamic Jihad som beskjuter civila mål i Israel bryter mot folkrätten. Israel 
bryter mot folkrätten när de sedan 2007 bestraffar hela befolkningen i Gaza genom blockaden. 

Israels fortsatta ockupation av Västbanken och bygge av bosättningar är också brott mot 
folkrätten, liksom Israels fortsatta demolering av palestinska byar. Socialdemokrater för tro 
och solidaritet fördömer brott mot folkrätten både när de begås av Israel och av palestinska 

aktörer. Israel är en fungerande demokratisk statsapparat med ett nära samarbete med EU, och 
med större egna resurser, därmed faller ett tyngre ansvar på Israel.  

Sverige är en liten alliansfri stat med världens blickar på sig. Sverige kan vara en moralisk 

auktoritet som säger det som är rätt, även om vi inte har real-politisk makt att styra de stora 
politiska processer som kan påverka situationen. Små självständiga stater och civila samhället 
har ett gemensamt intresse av att upprätthålla respekten för folkrätt och mänskliga rättigheter. 

Sverige kan ta en aktiv roll i fredsprocesser där geo-politiska intressen gör stormakterna 
mindre flexibla.  

Erkännandet av Palestina var inte målet för svensk politik, men ett steg på vägen. För att 

Israel och Palestina ska bli två mer jämbördiga stater bör Sverige och EU idag stödja bygget 
av staten Palestina.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att:  

 Sveriges regering bör ta initiativ till en konferens för länder vars regeringar eller 

parlament kan tänka sig att delta i samtal om vikten av att erkänna Palestina. Om 
ytterligare länder följer Sveriges exempel kan läget i Palestina och Israel förbättras 
snabbt.  

 I och med att Palestina erkänns som stat får denna stat möjlighet att agera både inom 
FN och inom Internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Sverige kan dessutom gå 

före inom EU för att undersöka vilka program och instrument inom EU som kan 
erbjuda plats för representanter från Palestina. På så vis kan Palestina gradvis bygga 
sin kapacitet och skolas in i ett modernt demokratiskt arbetssätt.  

 Sverige bör undersöka hur vi steg för steg kan minska handel med varor från företag 
som har verksamhet på ockuperat område. Ett steg på vägen är EU:s krav på 

ursprungsmärkning och tullbeläggning för israeliska produkter från ockuperat område. 
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På detta vis medverkar Sverige också till att tydliggöra att Israels legitima gränser inte 

omfattar ockuperat område.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Saudiarabien och KEX – nu vill vi se 

skarpa demokratikrav för export av vapen! 

må, mar 30, 2015 

Det militära samarbetsavtalet med diktaturen Saudiarabien bröts, bland annat efter 

idoga påtryckningar av oss och många andra. Nu slutspurtar kommittén som ska se 

över svensk krigsmaterialexport, den s.k. KEX-utredningen. Vi vill se fortsatt tydlig 

politik och förväntar oss att utredningen ska leda till striktare krav på värnandet av 

demokrati och andra rättigheter vid all handel och alla samarbeten kring vapen och 

annan militär utrustning.  

Under den arabiska våren 2011 väcktes debatten om svensk vapenexport. Debatten stegrades 

nu när det militära samarbetsavtalet med diktaturen Saudiarabien bröts, bland annat efter 
idoga påtryckningar av oss och många andra.  

När utrikesminister Margot Wallström så tydligt står upp för mänskliga rättigheter och 

jämställdhet har hon lovordats i internationell press och av internationella mänskliga 
rättighetsorganisationer. Samtidigt hörs svenska högerröster - i sin iver att kritisera regeringen 
- döma henne och regeringen för diplomatisk okänslighet och bristande förståelse för 

näringslivets villkor. Som om mänskliga rättigheter inte vore varumärkesbyggande och något 
vi alla kan enas kring.  

Dialog, utbyten och samarbete är centralt i alla internationella relationer. Men vår egen 

kortsiktiga ekonomiska vinning kan inte byggas på andras bristande demokrati och mänskliga 
rättigheter.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet har sedan länge varit motståndare till en expansiv 

vapenexport och förespråkat ett stopp för försäljning av krigsmateriel till länder som bryter 
mot mänskliga rättigheter, ett tydligt demokratikriterium.  

För trots att demokratifrämjande är en viktig del av svensk utrikespolitik, som också har 
ambitioner att vara feministisk, säljs krigsmateriel fortfarande till flera diktaturer och länder 

som allvarligt brister vad gäller mänskliga rättigheter. Nuvarande riktlinjer för 
krigsmaterielexport anger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor. Det är 

uppenbart inte tillräckligt för att förhindra export till länder som gång på gång bryter mot de 
mänskliga rättigheterna.  

Riksdagen beslutade 2012 att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över svensk 
krigsmaterialexport, den s.k. KEX-utredningen. Till utredningens uppdrag hör bl a att utreda 

konsekvenserna om exportkontrollen avseende krigsmateriel skärps gentemot icke-
demokratiska stater, t.ex. påverkan på Sveriges bredare bilaterala relationer, samt att utreda på 
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vilket sätt en skärpning ska göras av exportkontrollen av krigsmateriel, gentemot icke-

demokratier. Kommittén ska nu lämna sina förslag under våren.  

Vi förväntar oss att utredningen ska leda till striktare krav på värnandet av demokrati och 
andra rättigheter vid all handel och alla samarbeten kring vapen och annan militär utrustning.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:  

–       Att socialdemokraternas kongressbeslut om skärpta krav infrias, så att vapen och 

krigsmaterial undantagslöst inte exporteras till diktaturer, stater som kränker mänskliga 
rättigheter eller krigförande länder. Om omständigheterna förändras i ett land, ska avtal kunna 

omförhandlas eller brytas.  

–       Att näringslivs- och arbetsmarknadspolitiska intressen aldrig kan utgöra grund för 
svensk vapenexport. Endast säkerhetspolitiska skäl kan utgöra grund för licensgivning, men 

endast till länder och sammanhang som uppfyller krav på demokrati och mänskliga 
rättigheter.  

–       En ökad transparens, skärpt parlamentarisk kontroll och politiskt ansvarstagande av 
export av vapen och krigsmateriel.  

–       Ett långsiktigt politiskt ansvarstagande för att minska den svenska överkapaciteten i 

försvarsindustrin, som är en kvarleva från det kalla kriget.  

Yusuf Abdow, Anna Ardin, Ulf Bjereld, Cecilia Dalman Eek, Joe Frans, Eva-Lena 

Gustavsson, Abebe Hailu, Eva Hedesand Lundqvist, Adrian Kaba, Carin Larsson, Jonas 

Magnusson, Mariam Osman Sherifay, Thomas Strand, Peter Weiderud  

Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Flyktingmottagande - ett välfärdsansvar för 

hela landet, inte för privata aktörer 

ti, feb 17, 2015  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se att:  

 Flyktingmottagande är en angelägenhet för hela landet – alla kommuner måste dela 

ansvaret och fördelningen av flyktingmottagande bli bättre över landet:  
o Inför en lagstadgad skyldighet för alla kommuner att ta emot flyktingar samt 

erbjuda den verksamhet som behövs för detta.  

o Makten över fördelningen av flyktingboenden måste ges till demokratiskt 
valda: dialogen om fördelning av tillfälliga boenden måste vara direkt mellan 

Migrationsverket och kommuner, inte med privata aktörer.  
o Nationella riktlinjer för flyktingboenden måste ses över och stärkas, 

lägstanivån höjas och standarden förbättras.  
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 Vinstjakten i flyktingboendena får ett slut. Migrationsverkets beroende av privata 

aktörer måste minskas:  
o Migrationsverkets möjligheter att kunna äga/förvalta egna boenden måste öka 

och EBO-lagen ses över.  
o Civilsamhällets aktörer ska erbjudas att ta ett större ansvar för boende och 

mottagande.  

 Andelen biståndsmedel till flyktingmottagande måste begränsas. När biståndsmedel 
används inrikes ska fattigdomsbekämpande insatser, som t.ex. flyktingars rätt till 
sjukvård och studier direkt vid ankomst prioriteras.  

 Barnkonventionen blir styrande och övertrumfar annan lagstiftning vid polisens och 

ordningsvakters bemötande och ingripande mot alla barn; flyktingbarn som är syskon 
måste få hålla samman, även med myndiga äldre syskon.  

Den senaste tiden har utspelen om migration och flyktingmottagande haglat. Det sägs att 

”man inte får tala om” invandring och flyktingmottagande, men frågan har på sistone fått så 
mycket medial uppmärksamhet att svenskarna nu håller den som näst viktigast samhällsfråga. 
(Viktigast är fortfarande skolan.) Asylsökande har i media och av politiker kallats för ”en 

belastning” och det påstås att vi aldrig tagit emot så många. Vissa menar också att 
flyktingmottagandet urholkar välfärden och talar om ”volymer” och om att ”sätta ett tak”. 

Talande är att ett uppmärksammat vaktingripande mot ett ensamkommande flyktingbarn i 
Malmö ledde till en våg av kritik, men också till anstötande, närmast avhumaniserande 
kommentarer, bl.a. på vår andre vice talmans sida i sociala media.  

Sanningen är snarare att Alliansens år av massiva skattesänkningar urholkat välfärden, att 
migration är en lönsam utvecklingsfaktor och att vi under 90-talets krig på Balkan hade 
ungefär lika många asylsökande som idag. När Balkankriget var slut sjönk också antalet som 

behövde söka asyl. Genom internationella åtaganden kan vi heller inte göra inrikespolitik av 
världens konflikthärdar och tala om önskvärda ”volymer” eller om att ”sätta tak” på 
flyktingmottagandet.  

Samtidigt har åtta år av borgerligt styre skapat möjligheter för företag att tälja guld ur 
skattefinansierad verksamhet, även i detta sammanhang. Flyktingmottagande har blivit en 
minst sagt lukrativ bransch. Skattepengar — för övrigt även biståndsmedel — går just nu rakt 

ner i fickorna på privata aktörer. Bland dem som får skattemedel för att tillhandahålla 
flyktingboenden hittar vi t.ex. skuldsatta bolag, bolag med i sammanhanget aparta namn som 

”Sportbaren” och ”Tofta snickeri”, vinstjaktsökända Attendo - och förre partiledaren för 
flyktingfientliga Ny Demokrati, Bert Karlsson.  

Idag sker fördelningen av flyktingboenden inte med flyktingars bästa som rättesnöre. Inte 
heller med en jämn fördelning över landet som mål. Eller med kommuners möjligheter till 

tillräckliga resurser för skolgång, sjukvård, barnomsorg osv. Nej, flyktingboenden 
direktupphandlas som vilken vara som helst. Migrationsverket vänder sig direkt till enskilda 

leverantörer – utan föregående kontakt med berörda kommuner och utan djupare insyn i hur 
boendena fungerar. Det innebär att vissa kommuner knäar under oförberedda tillströmningar 
av skolbarn, medan andra inte tar emot en enda flykting. Privata aktörer ”dammsuger landet” 

på tomma lokaler att kunna nyttja. Ibland blir resultatet ett godtagbart boende, ibland inte.  
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Många vittnar om boenden med stora problem – mögel, ohyra, svår trångboddhet. 

Vinstmöjligheten för den enskilda entreprenören är då det uppenbart mest intressanta. Att 
hyra ut innebär i regel goda intäkter. Riktlinjerna från Migrationsverket anger enkel 

vandrarhemsstandard och betalning sker per sängplats. Vinstutrymmet hämtas därför genom 
att sänka standarden och placera fler människor på samma yta. För den boende har det kunnat 
innebära villkor sämre än de Jordbruksverket satt upp som gränsvärden för hundar (5,5 

kvadratmeter per hund).  

I vissa fall har det uppdagats att så mycket som varannan skattekrona går till vinst, till en 
privat ägares egna fickor.  

Skattefinansierad välfärd ska inte vara vinstgenererande för ett fåtal, utan gagna oss alla. En 

generell välfärd är grundläggande för ett humant och sammanhållet samhälle. Ett värdigt 
flyktingmottagande är en del av den solidariska välfärden. På sikt bidrar också migration till 

en stärkt välfärd, för hela samhället.  

Sverige ska, ensamt och inom EU, fortsatt stå upp för vår långa tradition av solidaritet med 
människor i nöd; asylrätt och andra mänskliga rättigheter ska stärkas och internationella 
åtaganden hållas. Vi ska fortsätta och stärka arbetet för att bidra till fred, stabilitet och 

säkerhet i oroshärdar och konfliktsituationer, t.ex. i Mellanöstern och på Afrikas horn.  

Peter Weiderud      Yusuf Abdow        Anna Ardin      Ulf Bjereld           Cecilia Dalman 
Eek       Aurora Pirraku Eriksson      Joe Frans        Eva-Lena Gustavsson     Abebe 

Hailu       Adrian Kaba       Eva Hedesand Lundqvist       Lilian Lama         Carin 
Larsson      Mariam Osman Sherifay       Jonas Magnusson        Thomas Strand   

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Samarbeta för det öppna solidariska 

samhället 

må, dec 08, 2014  

Sverigedemokraterna orsakar parlamentariskt kaos och Alliansen fick en objuden gäst i 

sin båt. Hur de tänker ro denna baktunga båt i hamn vet vi ännu inte.  Vissa menar att 

det är nödvändigt att samarbeta med de trots allt demokratiskt valda 

Sverigedemokraterna. Vi ser det snarare akut att hitta samarbeten med humanism, 

solidaritet och öppenhet som mål. För kring dessa mål måste fler partier än vårt kunna 

samlas. Det går inte att kompromissa om mänsklig värdighet.  

Sverigedemokraterna orsakade parlamentariskt kaos och regeringskris genom att rösta på 
Alliansens budget. Dessförinnan hann de hålla ett 25 minuter långt linjetal i direktsänd tv om 
den enda frågan de egentligen bryr sig om: invandring. Talet visade med all önskvärd 

tydlighet att det var fel att tro att de skulle ha något som helst intresse av pensionärernas 
villkor, jämställdhetsfrågor som rätten till heltid eller ungdomars möjligheter till jobb. Deras 

önskan är blott och bart att i grunden förändra samhället till ett homogent och slutet.  
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De fyra högerpartierna fick alltså en objuden gäst i sin båt – ett litet högerextremt, 

nyfascistiskt parti som vill styra landet mot nationalistisk egoism. Hur Alliansen tänker ro 
denna baktunga båt i hamn vet vi ännu inte.  

Allianspartierna har var för sig litet utrymme för enskilda förhandlingslösningar genom att de 

endast lämnat en gemensam budget. De små partiernas kärnfrågor riskerar därmed i praktiken 
att falla. Ja, risken är överhängande att själva småpartierna faller vid ett nyval. Att inte klara 

riksdagsspärren kan bli priset för de mindre partiernas roll som stödtrupp till de 
opinionsmässigt backande Moderaterna.  

Nu har statsministern uttryckt sin avsikt att utlysa extraval. Oavsett utgång av det valet och 
vad som hinner hända innan dess, så kommer det framgent att vara nödvändigt att samarbeta –

samarbeta för ett varmare, starkare, inkluderande samhälle. Det finns de som menar att det är 
nödvändigt att samarbeta med de trots allt demokratiskt valda Sverigedemokraterna. Vi ser 

det snarare akut att hitta samarbeten med humanism, solidaritet och öppenhet som mål. För 
kring dessa mål måste fler partier än vårt kunna samlas. Det går inte att kompromissa om 
mänsklig värdighet.  

Sverige är glesbefolkat och välmående. Vårt land har alltid varit ett land i mångfald, ett land 

som utvecklats av migration. Socialdemokrater för tro och solidaritet vill därför fortsatt se en 
politik för solidaritet, lokalt såväl som globalt. Vi går in i en ny valrörelse med ett jämlikt och 

tryggt samhälle för ögonen, ett Sverige för alla:  

 Lagliga vägar in i EU för att söka asyl måste snarast upprättas och insatser göras för 
att rädda fler från att drunkna i Medelhavet. Mottagande av kvotflyktingar bör öka och 

ansvaret för flyktingmottagning måste fördelas solidariskt över hela EU och alla 
landets kommuner. Boendeplaneringen för asylmottagandet bör förbättras, för en 
jämnare fördelning över landet, ett värdigare boende för alla och för att förhindra 

orimlig vinstjakt i ägande och uthyrning av flyktingboenden.  
 Det ska vara högt prioriterat att alla ska kunna hitta ett jobb, även nyanlända 

flyktingar.  

 Miljonprogrammen måste rustas upp, på ett socialt, ekonomiskt, miljömässigt och 
kulturellt hållbart sätt och så att invånarnas möjligheter till egenmakt stärks. Insatser 

måste göras för att minska boendesegregationen.  
 Skolan måste bli mer likvärdig, bl.a. genom särskilda insatser till skolor med låga 

resultat och stora behov samt till nyanlända barn och ungdomar.  

 Kunskapen om rasismen, historiskt och idag, måste öka, bl.a. genom 
utbildningsinsatser och förbättrad statistik.  

 Vår roll i FN bör stärkas och fokus vara på icke-väpnade stöd- och utbildningsinsatser. 
Vi ska ha beredskap att delta om och när en fredsfrämjande insats i Syrien kan bli 
aktuell samt beredskap att bidra med civila insatser i Irak, särskilt för att kunna bistå 

de som flyr undan IS terror.  
 En ny gemensam politik för en rättvis och hållbar global utveckling bör tas fram i bred 

dialog med civilsamhället. Biståndsmedel ska endast användas för internationell 
utveckling och ska ha fokus på demokrati och fattigdomsbekämpning, genom hållbar 
utveckling och en jämlikare global fördelning av välstånd.   

Detta antogs som ett gemensamt yttrande av förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro 
och solidaritet den 6 december 2014.  
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’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Ett samhälle för alla: Mer välfärd mot 

rasism och segregation 

fr, jun 13, 2014  

Vi vill se ett Sverige för alla. Där olika grupper inte ställs mot varandra. Politiken måste riktas 
om så att segregationen bryts. Så att egoism, misstro och rasism minimeras. Så att välfärden 

gäller alla. Som socialdemokrater vet vi nämligen att stärkt välfärd och en skarpare 
fördelningspolitik kan skapa ett tryggare och mer jämlikt samhälle. För alla.   

Socialdemokrater för tro och solidaritet höll förbundsårsmöte den 7-8 juni och slog 

gemensamt fast följande.  

Vi vill se ett Sverige för alla. Där olika grupper inte ställs mot varandra. Där en tro inte ställs 
mot en annan. Där olika traditioner inte värderas olika högt. Där dina möjligheter till ökad 
livskvalitet inte baseras på färgen på din hud. Eller på vilka dina föräldrar är eller tjänar.  

Fredrik Reinfeldts Sverige går åt ett annat håll. Segregationen ökar - ekonomiskt, socialt, 

etniskt och kulturellt. Det märks för den enskilt drabbade människan, men också i våra skolor, 
på universiteten, i vården, på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden. I Alliansens 

Sverige ökar klyftorna mellan den som har och den som inte har. Mer än i något annat OECD-
land. Arbetslösheten stiger och Sverige är igen ett tydligt klassamhälle. Klassklyftorna har 
dessutom rasifierats. Flera oberoende rapporter har de senaste åren kunnat visa hur 

arbetslöshet, diskriminering, sämre boendestandard, ekonomisk utsatthet och hatbrott tenderar 
att drabba dig mer, ju mörkare ditt skinn är.  

Jimmie Åkessons Sverige vore en svartvit mardröm, där människa ställs mot människa och 

alla vaktar om sitt. Och SD:s framgångar göds av en borgerlig politik, precis som Ny 
demokratis egoistiska politik växte sig stark under 90-talets högerregering, och i sin tur ledde 
till hotfull högerextremism och ökat hat mot dem med mörkare hud och hår än genomsnittet. 

Idag kan vi se hur misstänksamhet och egoism breder ut sig igen. Ökad ojämlikhet och rädsla 
för försämrade villkor gör att hotfulla blickar än en gång riktas mot människor som bryter mot 

majoritetssamhällets normer - genom sin tro, sitt medfödda pigment, sin livsstil eller sin 
identitet. Trots det prioriterar Alliansen skattesänkningar och ensidiga marknadslösningar, 
framför satsningar på välfärd för alla. Den borgerliga politiken fortsätter att i första hand 

gynna innerstädernas vita medelklassmän och höginkomsttagare. Det skapar splittring.  

Politiken måste nu riktas om så att segregationen bryts. Så att egoism, misstro och rasism 
minimeras. Så att välfärden gäller alla. Som socialdemokrater vet vi nämligen att stärkt 

välfärd och en skarpare fördelningspolitik kan skapa ett tryggare och mer jämlikt samhälle. 
För alla.  

För ett helare samhälle, där alla ges samma rätt och möjligheter, vill Socialdemokrater för tro 

och solidaritet därför se:  
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-        Möjligheten för fler till ett bättre liv : fler jobb, även inom offentlig sektor, och 

rättvisare arbetsvilkor - inte minst inom missgynnade traditionella kvinnoyrken.  

-        Skolor där klass handlar om skolklasser och inget annat: vinstjakt inom skolan måste 
stoppas och satsningar göras på en likvärdig skola av hög kvalitet för alla, oberoende av barns 

och föräldrars ursprung, bostadsort, ekonomi eller utbildningsnivå.  

-        Bostäder som rättighet, inte konsumtionsvara : Fler bostäder och hyresrätter av bra 
kvalitet, stopp på utförsäljning av allmännyttan och omfördelning av subventioner för villa- 

och bostadsrättsägare till bostäder för alla.  

-        Tryggare livsmiljö för alla: Krafttag mot diskriminering, hatbrott och politiskt våld; 
våld och hot med religiösa och etniska motiv måste bedömas utifrån sin (ofta högerextrema) 
kontext.  

-        Tryggad religionsfrihet ; de alltfler hoten mot gudstjänstlokaler måste tas på större 
allvar och stoppas. Fler traditioner ska beredas plats i det offentliga rummet, t.ex. via en ökad 
flexibilitet för ledighet vid judiska och muslimska helger.  

-        Demokratisk maktfördelning: Ökade insatser i alla led för en jämnare representation, så 

att samhällets maktpositioner kan spegla befolkningen i sin helhet.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Gränslös frihet: Vi höjer rösten för folkrätt 

och humanitet 

to, jun 12, 2014  

I Sverige och i Europa hårdnar debatten kring flykting- och migrationspolitiken. 

Migrationsströmmar världen över växer genom arbetslöshet, krig, kriser och klimat. 

Men vissa vill stänga gränserna om sin egen välfärd. Tusentals har hittills dött i 

Medelhavet i sin strävan efter ett bättre liv. Fler lär det bli, när Europa i takt med 

flyktingströmmen sluter sig som ett ointagligt fort. Det är därför åter dags att höja 

rösten för en humanare utrikes- och migrationspolitik. Och för mänskliga rättigheter 

och för folkrätt.  

Den 7-8 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundsårsmöte och slog fast 

följande.  

Idag står världen inför många nya prövningar och flera långvariga krissituationer gör sig 

återigen påminda. I Syrien hölls nyligen val, samtidigt som mördande, terrorattacker och 
militära angrepp bara fortsätter. Häromdagen bekräftades försoningen mellan Fatah och 
Hamas i Palestina genom bildandet av en ny enhetsregering. Det ger förnyat hopp om 

fredsprocessen med Israel, men 2 miljoner människor är fortfarande fångar i blockerade Gaza. 
Situationen i Afghanistan är efter decennier av krig och kolonialism minst sagt bräcklig, men 

de utländska styrkorna lämnar nu landet ensamt med sitt kaos. Samtidigt återupptar Sverige 
tvångs- och grupputvisningar till Afghanistan, med förödande resultat för de drabbade. I 
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samma del av världen orsakar amerikanska drönare alltför ofta godtyckliga avrättningar av 

människor, även civila. Svenska satelliter och svensk teknik understödjer de amerikanska 
drönarna. Sverige bidrar idag även mer direkt till världens osäkerhet, vålds- och krigshärdar: 

Vårt lands försäljning av krigsmateriel till icke-demokratier har under Alliansregeringen 
mångdubblats. Förra året gick vart tionde exporterat vapen till en diktatur.  

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har länge varit en stark röst för fred, folkrätt och 

mänskliga rättigheter. Det kommer vi fortsätta att vara. Sverige kan bidra till att påverka 
världen till det bättre. Vi vill se att hela Sverige åter blir en stark röst för internationell 
solidaritet och fred.  

Därför höjer vi idag rösten för att påminna om och kräva:  

-        En mer human flykting- och migrationspolitik , med bl.a. en mer rättssäker asylprocess, 

solidariskt flyktingmottagande bland svenska kommuner och säkra asylvägar in i Europa. 
Tillämpningen av Dublinförordningen med förstalandsprincipen bör göras så att fördelningen 

av ansvaret för asylsökande blir mer jämlik och rättsäkerheten stärks.  

-        Ett ökat tryck på regimen i Syrien , ett ökat tryck på internationella aktörer som förser 
parterna med vapen, ett ökat humanitärt bistånd samt att alla parter kan ställas till svars för 

begångna krigsförbrytelser.  

-        Stöd Palestina: Att Sverige och omvärlden erkänner staten Palestina och stödjer dess 
arbete för försoning, ett slut på Israels ockupation och blockad av Gaza och ett slut på 
raketbeskjutningar mot Israel.  

-        Stopp för avvisningar till Afghanistan : Avvisningar till Afghanistan kan inte verkställas 

förrän de utvisades säkerhet kan säkerställas.  

-        Stärk folkrätt, reglera drönare: Internationell humanitär rätt måste stärkas, särskilt med 
avseende på användningen av drönare. En utredning om drönarproblematiken, inklusive 

Sveriges roll i forskning och utveckling, bör tillsättas och Sverige bör arbeta för att en 
internationell reglering kommer till stånd.  

-        Demokratikriterier vid vapenexport och en skärpt parlamentarisk kontroll av svensk 

vapenexport.  

’’’’’’’’’’’’’’ 

Vi stödjer pågående kamp om trygga jobb 

för alla 

ti, jun 10, 2014  

Socialdemokrater för tro och solidaritet stödjer den kamp som nu pågår för 

anställningsvillkor och löner som ger alla trygghet. Vi vill samtidigt peka på behoven av 

att hitta trygghet också för människor i de sektorer och sammanhang där LAS istället 

för att stå för anställningsskydd, blivit till en regel om att förnekas en fast anställning.  
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Den 7-8 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundsårsmöte och slog 

gemensamt fast följande.  

Sverige har upprepade gånger blivit kritiserat av EU-kommissionen för att vi tillåter 
arbetsgivare att stapla tillfälliga anställningar på varandra. Vi har också hotats med EU-

domstolen. Missbruket av tillfälliga anställningar har trots det fortsatt. Alliansregeringen har 
inte sett skäl att agera.  

Problematiken fördjupas av att upphandlingsreglerna uttolkas så att så låga krav ställs, att 

skäliga löner och villkor inte längre kan uppnås.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet stödjer den kamp som nu pågår för anställningsvillkor 
och löner som ger alla trygghet. Vi vill samtidigt peka på behoven av att hitta trygghet också 
för människor i de sektorer och sammanhang där LAS istället för att stå för anställningsskydd, 

blivit till en regel om att förnekas en fast anställning.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:  

- Att Sverige efterlever EU:s regler, att arbetsgivare inte längre ska kunna stapla 
visstidsanställningar på varandra.  

- Att praxis kring upphandlingsregler skärps, så att minimikrav på kvalitet och 

anställningstrygghet kan uppfyllas.  

- Att se över LAS, lagen om anställningsskydd, för att kunna förhindra att människor slussas 
runt på upprepade tillfälliga anställningar.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Ta nynazismen på större allvar – granska 

vit makt-rörelsen som terrorister! 

lö, apr 26, 2014 

Socialdemokrater för tro och solidaritet ser med växande oro på att svenska 

högerextremister och nazister mobiliserar mer än de gjort sedan 1930-talet. Vi vill se ett 

sammanhållet och inkluderande samhälle där ingen särbehandlas på rasistisk grund . Att 

även svenska myndigheter bedömer människor olika skapar ytterligare grogrund för 

extremism . Nazism och rasism måste tas på allvar - grupper som Svenska 

motståndsrörelsen bör granskas som terrorister.  

Svenska högerextremister och nazister mobiliserar idag mer än de gjort sedan 1930-talet. De 
provocerar genom att marschera på 1 maj, hissar naziflagg på kommunhus, vandaliserar 

gudstjänstlokaler och misshandlar folk på öppen gata, även till döds. Häromdagen blev SVT:s 
Uppdrag granskning en väckarklocka för många som inte redan sett hotet från nazistiska 
rörelser i Sverige idag. Svenska motståndsrörelsen bedriver vad som måste kallas en 

paramilitär kamp, hänvisar till Hitler och har som mål att avskaffa demokratin. De bekämpar 
”rasblandning” och vill motverka judars, muslimers och HBT-personers inflytande i 



 26 

samhället. Ett flertal av de aktiva är dömda för våldsbrott, som misshandel, vapenbrott och 

mordförsök.  

Svenska motståndsrörelsen som organisation uppfyller i princip alla kriterier i vår 
terrorlagstiftning, att:  

»1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 2. otillbörligen 

tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att 
vidta en åtgärd, eller 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, 

konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig 
organisation.«  

Trots detta är ingen av Svenska motståndsrörelsens medlemmar fällda för terrorbrott. 
Terrorlagstiftningen, som antogs efter katastrofen i World Trade Center, har istället enligt 

amerikansk förebild mest inriktat sig på att eftersöka islamistisk terror.  

Flera fall har uppmärksammats då säkerhetsstyrkorna misstänkt och frihetsberövat helt 
oskyldiga personer med muslimsk tillhörighet. På samma grunder sker rasprofilering på 

svenska flygplatser, genom polisens REVA och på andra platser.  

När 2013 slutade med en enorm uppslutning mot rasism, för ett sammanhållet samhälle, 
väcktes stort hopp bland många. Detta hopp raserades snart, när 2014 istället inleddes med en 

våg av nazistiska och rasistiska dåd och våldsamma angrepp över hela landet.  

Bredast tänkbara majoritet av landets befolkning är starka motståndare till nazism och 
ultranationalistiskt våld. En stor majoritet är emot rasism i alla dess former. Manifestationerna 
landet runt mot våld och rasism fortsätter, tack och lov. Det är dags att visa alla dessa goda 

krafter att politiken kan göra skillnad. Det är dags att visa att vi kan göra upp med det fåtal 
som hotar vår säkerhet, vår sammanhållning och våra fri- och rättigheter.  

Att blunda för Sverigedemokraternas fascistiska ursprung med hänvisning till deras plats i 

riksdagen är kontraproduktivt. Det är inte en slump att nu nerlagda högerextrema 
Nationaldemokraterna uppmanar sina följare att istället rösta på SD. Sverigedemokraterna är 
visserligen demokratiskt valda, men att använda demokratin för odemokratiska syften gör 

dem knappast till demokrater. De - liksom Svenskarnas parti, Svenska motståndsrörelsen m.fl. 
- gör skillnad på människor med grund i kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet, ursprung 

och hudens pigmentering. Sverigedemokraternas position ger mod och kraft åt deras mer 
våldsamma politiska kusiner.  

Nazistiska organisationer, liksom all rasism, måste tas på allvar.  

Särbehandling på rasistiska grunder måste helt upphöra – inte minst från svenska 

myndigheters sida. Att bli misstänkliggjord eller angripen bara för att du är den du är kan 
självklart aldrig godtas. Att även svenska myndigheter bedömer människor olika skapar 
ytterligare grogrund för extremism.  

Vi vet att social oro och politiskt våld ökar där den ekonomiska ojämlikheten är stor. Med 

politik måste vi skapa ett sammanhållet och inkluderande samhälle, som motverkar klyftor 
och motsättningar av alla slag. Och om den terrorlagstiftning vi nu har ska få någon god 
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verkan, så bör grupper och individer som Svenska motståndsrörelsen och liknande granskas 

som terrorister.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:  

 ett sammanhållet och inkluderande samhälle som motverkar klyftor av alla slag.  
 att särbehandling på rasistiska grunder omedelbart upphör, särskilt från svenska 

myndigheter och polis.  
 att nazistiska organisationer och all rasism tas på allvar. Grupper som Svenska 

motståndsrörelsen och liknande samt individer med samma mål och brottsbild bör 
granskas som terrorister.  

Förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Kista, 26 april 2014.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Rysk björn inte skäl att skramla med egna 

vapen 

ti, mar 18, 2014  

Socialdemokrater för tro och solidaritet ser med stor oro på  på utvecklingen i Ukraina 

och på Rysslands agerande på Krim. Samma oro har fått svenska högerpartier att börja 

skramla med egna vapen och på nytt tala om Nato-medlemskap.  Rysslands agerande 

gentemot Ukraina är folkrättsligt helt oacceptabelt, men Sveriges möjligheter att värna 

fred och säkerhet sker fortfarande bäst genom militär alliansfrihet. Med ett svenskt 

Nato-medlemskap ökar snarare spänningarna runt Östersjön, Barents och vår övriga 

närhet.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet ger här ett antal punkter på hur vi bör arbeta 

för  fred och säkerhet genom demokrati, mänskliga rättigheter och global rättvisa - inte 

genom militär upprustning och svenskt medlemskap i Nato.  Det var militärallianser 

som blev omodernt med det kalla krigets slut, inte militär alliansfrihet.  

Vi ser med stor oro på utvecklingen i Ukraina och på Rysslands agerande på Krim. Andra 

delar vår oro, men väljer till skillnad från oss att svara på oron genom att börja skramla med 
egna vapen. Att som Folkpartister och Moderater kräva nya miljarder till militära insatser. 
Eller som Kristdemokraterna, genom att ompröva sitt ställningstagande till Nato - från ett nej 

till ett ”ja, kanske”, med en vaknad rysk björn som argument. Nu är tre av fyra allianspartier 
förespråkare av svenskt medlemskap i Nato.  

Nato-motståndet i den svenska folkopinionen har länge varit starkt och stabilt. Nato 

förknippas fortfarande med kalla kriget. En allians som domineras av USA, som alltjämt 
sätter sin yttersta tillit till kärnvapenavskräckning och som ibland låter maktpolitiska skäl gå 
före folkrätt, reser frågetecken hos en majoritet svenskar, medan svensk militär alliansfrihet 

ses som ett sätt att bibehålla handlingsfrihet. FN ses hos svensken ofta som globalt enande, 
men Nato som polariserande. Den uppfattningen är värd att ta på allvar.  
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Rysslands agerande gentemot Ukraina är folkrättsligt helt oacceptabelt, men Sveriges 

möjligheter att värna fred och säkerhet för oss själva och i vårt närområde sker fortfarande 
bäst genom militär alliansfrihet. Med ett svenskt Nato-medlemskap ökar snarare spänningarna 

runt Östersjön, Barents och vår övriga närhet, genom att ytterligare säkerhetspolitiskt isolera 
Ryssland, med en maktpolitisk logik från det kalla kriget. Vi ska självklart samarbeta med 
Nato i internationella fredsinsatser på FN:s uppdrag och vi behöver respektera de länder som 

utifrån ett eget upplevt säkerhetsunderskott söker medlemskap. Men Sverige skulle bli 
mindre, inte mer säkert, som full medlem av Nato med utväxlade säkerhetsgarantier, som 

dessa alltjämt ser ut och med den säkerhetspolitiska logik som organisationen har.  

Det var militärallianser som blev omodernt med det kalla krigets slut, inte militär alliansfrihet.  

Sverige måste ha tillräckliga resurser och en fungerande struktur för att värna vår nationella 
suveränitet och integritet, ytterst också militärt. Men att motivera en upprustning av det 

svenska försvaret med hänvisning till ett rysk hot, snarare minskar än ökar Sveriges säkerhet. 
Det finns inget militärt hot mot Sverige och vi behöver en politik som samlat ser till att bygga 
vidare på de 200 år av frihet från krig som gjort Sverige till ett socialt, ekonomiskt och 

utrikespolitiskt framgångsland.  

För att förhindra upptrappning av konflikter och våld måste vi uppmärksamma tidiga 
varningssignaler och ingripa genom politiska insatser. Vi behöver koppla säkerhetspolitiken 

till rättvisefrågor och demokrati, försvarspolitiken till mänskliga rättigheter. Med folkrätt, 
mänskliga rättigheter och internationell solidaritet i självklart fokus.  

Allra främst bör Sverige stärka sitt internationella civila arbete för att i dialog verka för 

demokratisering, mänskliga rättigheter och långsiktiga samarbeten för handel och 
mellanfolkligt utbyte. Avgöranden i vårt närområde är en långsiktig integration mellan 
Europa och Ryssland som en del i ett växande globalt samarbete.  

Det är så vi som militärt alliansfritt land fortsatt kan vara en internationell kraft för stabilitet, 

säkerhet och fred.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:  

-        Ett omedelbart stopp för alla försök till rysk annektering, vare sig det handlar om trupp, 
provokationer eller ensidiga politiska beslut.  

-        Stöd för en politisk dialog mellan Ryssland och Ukraina, där alla minoriteters rättigheter 

tillvaratas, för att lösa krisen i sin helhet  

-        Svenska initiativ för ett utvecklat politiskt och ekonomiskt samarbete och närmande till 
EU för hela Östeuropa, inklusive Ryssland.  

-        Ett konsekvent förhållningssätt till folkrätt och mänskliga rättigheter, som gör att vi med 

trovärdighet och stringens kan framföra konstruktiv kritik när länder begår flagranta brott mot 
dessa som Ryssland nu gjort.  

-        Arbete för fred och säkerhet genom demokrati, mänskliga rättigheter och global rättvisa 

- inte genom militär upprustning och svenskt medlemskap i Nato  
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-        En kraftfull politik för en rättvis, jämlik och hållbar global utveckling, med bl.a. 

långsiktig fattigdomsbekämpning och demokratisering på agendan.  

-        Stärkta svenska insatser för att förebygga väpnade konflikter och minska 
vapenspridning.  

’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Tiggare ger ovan närbild av fattigdom: ett 

gemensamt ansvar 

on, feb 05, 2014 

Tiggarna ger oss en ovan närbild av extrem utsatthet och fattigdom. Många höjer sina 

röster i desperation över en förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också 

anas.  Vad kan vi göra?  Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver  en anständig 

politik för ett socialt sammanhållet Europa och  ger här fem punkter att realisera.  

En kall vinterdag möts en stockholmare på en kort promenad i innersta’n av inte en eller två, 
utan av tiotals människor som tigger om pengar. Vi möter dem plötsligt i många städer 

runtom i Sverige. Tiggarna ger oss en ovan närbild, i realtid, av extrem utsatthet och 
fattigdom. Många höjer sina röster i debatter och sociala media i desperation över en 

förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också anas. Vad kan vi göra?  

Diskussionen har hittills främst gällt om det är rätt eller fel för den enskilde att ge pengar. 
Från flera håll, bland annat från moderaternas kongress, har rests krav på förbud kring tiggeri. 

Under tiden förfasas vi andra över frysande tiggare i city och i växande kåkstäder runt 
svenska storstäder.  

En stor andel av de som tigger i svenska städer är romer från Rumänien och nu talas det om 
att kräva att Rumänien ska ta sitt ansvar. Bland annat har Stockholms folkpartister krävt att 

Rumänien ska ”betala notan”. Trots att vi alla vet att Rumäniens politiker knappast visat 
intresse för sina romska invånare ens på hemmaplan – varför skulle de plötsligt bry sig om sin 

svagaste minoritet när den befinner sig i kylan i främmande land?  

Sverige och EU ansvarar gemensamt för romers och andra minoriteters lika rätt:  

I EU har vi ett gemensamt ansvar att se till att alla medlemsländer värnar mänskliga 
rättigheter för alla sin medborgare.  

I ekonomiskt svåra tider drabbas minoriteter hårdast, inte minst då människor ofta söker 

syndabockar bland de som redan befinner sig i en utsatt position – som romer i Rumänien. 
Högerextrema krafter sprider just nu sitt mörker över Europa och försvårar en redan hård 
situation för många romer, särskilt i sydöstra Europa. Ökade krafter krävs för att motverka 

dessa strömningar.  
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Sverige har ett ansvar att människor som befinner sig i landet kan få tak över huvudet. Vi kan 

inte stillatigande se på när kåkstäder där människor lever i misär byggs upp i städernas 
utkanter.  

Vi har också ett ansvar att i det europeiska samarbetet kräva en anständig politik för ett socialt 

sammanhållet Europa. Romer och andra europeiska minoriteter ska precis som alla 
medborgare ha rimliga möjligheter till ekonomisk trygghet, oavsett var de bor. Över 26 

miljoner arbetsföra står idag utan arbete i Europa. Det är en situation som drabbar minoriteter 
liksom oss alla och som måste tas på större allvar.  

Nyligen delades 2013 års Olof Palmepris ut till Rosa Taikon, ”…för sin livslånga kamp för 
mänskliga rättigheter” och för ”fem decennier av kamp för romernas kultur och 

medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också 
enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen.”  

Socialdemokrater för tro och solidaritet har en lång erfarenhet av att organisera människor 

med olika traditioner, för ett solidariskt samhälle. Vi vill tillsammans bidra till att föra Rosa 
Taikons kamp vidare, för alla människors lika värde och för romernas chans till ett värdigt liv 
– i hela Europa.  

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:  

 Att Sverige driver en aktiv europapolitik som stärker romers och andra minoriteters 
rättigheter och möjligheter till egen försörjning, utbildning och välfärd - oavsett var de 
bor och kommer ifrån  

 Ett kraftfullt agerande inom EU för ett socialt sammanhållet Europa och en gemensam 
politik för att förhindra tillväxten av fascistiska, rasistiska och diskriminerande 

strömningar som hårdast drabbar romer och andra minoriteter  
 En samlad antidiskriminerings- och stödplan för romer inom hela EU, med stöd i den 

lägesrapport för integrering av romer som väntas under våren 2014  

 Att boende i lämplig form kan ordnas för de människor som befinner sig tillfälligt i 
landet, i de kommuner där behoven uppstår  

 En mötesplats där tiggare - romer och andra fattiga EU-migranter - tillsammans med 
svenska samhällsrepresentanter kan samtala om vilka alternativa möjligheter som kan 
finnas för framtiden.  

 

 


