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Tro och solidaritet. Det är vi.

Verksamhetsberättelse 2013
Inledning
Socialdemokrater för tro och solidaritet bildades 1929, som samlingsplats för de som hade ett ben
i kyrkan och ett ben i arbetarrörelsen. Broderskapsrörelsen blev på så sätt en brobyggare mellan
politik och kyrka, en möjlighet för den som var socialdemokrat men behövde ett sammanhang
där det i politiken också fanns förståelse för hur den kristna tron kan inspirera i arbetet för
människors lika värde och lika rätt.
85 år senare är uppgiften fortfarande relevant. I ett allt mer pluralistiskt samhälle, som i växande
utsträckning berikats av människor med andra traditioner än de invanda, har vi öppnat upp också
för andra trosinriktningar än kristna. Det är bl.a. en följd av att partiet för 20 år sedan bad oss
som sidoorganisation att engagera oss för de nya svenskar, inte minst muslimer och judar, som
knackade på och ville vara delaktiga i politik och samhälle.
Ett uttryck för vår breddade inriktning var när förbundsårsmötet 2013 beslutade att anta politiska
riktlinjer med temat ”Ett Sverige för alla”. Mot bakgrund av vår historia har Socialdemokrater för
tro och solidaritet särskilt goda förutsättningar att förstå det samhälle som håller på att växa fram.
Därför beslutade förbundsårsmötet att förbundets verksamhet nu i stort sett helt ska inriktas mot
att driva en politik för att bygga ett Sverige för alla. Ett Sverige där alla får plats, alla behövs och
alla har samma rätt och värde.
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en unik kraft i det svenska politiska landskapet. Som en
tydlig del av socialdemokratin och med särskild kompetens och patos kring mångfald, integration,
mänskliga rättigheter och internationalism vill vi fortsätta arbeta för ett rättvisare Sverige, för allas
rätt att delta på lika villkor, för allas lika rätt och värde. Behovet av kraftsamling är extra stort under
ett valår där det solidariska välfärdsbygget står mot en moderatledd politik som bidragit till ökade
klyftor i samhället.
Med detta som bakgrund redovisar förbundsstyrelsen det gångna årets verksamhet.
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Förbundsårsmötet
Förbundsårsmötet 2013 genomfördes den 15-16 juni på Kista folkhögskola med 79 ombud från
distrikten. Sammanlagt deltog ca 125 personer. Förbundsårsmötet gästades av vår partiordförande
Stefan Löfven och representanter från ett flertal närstående organisationer.
26 motioner hade inkommit, vilka behandlades under dagarna. En förteckning av de uppdrag som
förbundsårsmötet gav förbundsstyrelsen finns i bilaga 1.
Förbundsårsmötets beslut om nya riktlinjer innebar att förbundets verksamhet nu i stort sett helt
ska inriktas mot att driva en politik för att bygga ett Sverige för alla. Ett Sverige där alla får plats,
alla behövs och alla har samma rätt och värde. Det är en naturlig förlängning av det beslut som
togs 2011-2012 om att bredda förbundets målgrupp och byta namn från Sveriges kristna
socialdemokraters förbund till Socialdemokrater för tro och solidaritet. Ett annat skäl till
fokuseringen var den senaste tidens ökade fokus på främlingsfientlighet och rasism.
Förbundsårsmötet antog också programmet ”En ny politik för Mellanöstern och Nordafrika”
(MENA). Bakgrunden var att händelserna under ”Den arabiska våren” hade formerat om det
sociala och politiska landskapet i MENA-regionen och att det därför fanns behov av att på nytt
formulera förbundets politik och verksamhet i området.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft sju sammanträden. Verkställande utskottet har sammanträtt
18 gånger. Styrelsen har sedan förbundsårsmötet haft följande sammansättning:
Ledamöter: Peter Weiderud (ordförande), Cecilia Dalman Eek (vice ordförande), Lars G Linder
(förbundssekreterare), Ulf Bjereld, Eva-Lena Gustavsson, Abdulkader Habib, Eva Hedesand
Lundqvist, Hans Josefsson, Lilian Lama, Hibo Salad Ali och Thomas Strand.
Ersättare: Anna Ardin, Agneta Brendt, Abebe Hailu, Carin Larsson (efter årsmötet) och Jonas
Magnusson.
Verkställande utskottet har bestått av Peter Weiderud, Cecilia Dalman Eek och Lars G Linder med
Eva-Lena Gustavson och Thomas Strand som ersättare.
Till förbundsstyrelsens sammanträden har ordföranden för ungdomsnätverket adjungerats, Jonas
Bergström (före årsmötet) och Jimmy Broberg (efter årsmötet).
Vid årsskiftet lämnade Lars G Linder uppdraget som förbundssekreterare och därmed styrelsen.

Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen
Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen har haft 25 medlemmar under året. Det innebär
att gruppen är lika stor som riksdagens tredje största parti – Miljöpartiet – och större än
Kristdemokraterna.
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I samband med den s.k. Återvändardagen på våren, då f.d. riksdagsledamöter samlas, hade några
f.d. broderskapare i riksdagen möjlighet att träffas för en stunds samtal.
Under den allmänna motionstiden, hösten 2013, möttes gruppen för samtal om aktuella motioner
som borde skrivas och lämnas in. Gruppen följde upp relevanta motioner från tidigare år och
aktuella motioner från förbundsårsmötet i Stockholm i juni 2013. Nedan följer en sammanställning
på de motioner som lämnades in hösten 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vigselförrättare
Antidopningscenter
Hemlöshet
Kvinnor och naturkatastrofer
Miljömärkning av kläder
De globala handelsreglerna måste bli rättvisa
Ideella föreningar ska vara momsbefriade
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Värdiga boendeformer för elöverkänsliga
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Uppföljning av FN:s säkerhetsresolution angående Eritrea
Ojämställdhet av behandling och forskning gällande kvinnor och hjärtinfarkter
Oläsbara texter på förpackningar
Ursprungsmärkning av kött
Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt
Arbete med barn ska höja domare och polisers status
Uppdrag och ersättning för nämndemän
SOS Sekretessbestämmelser
Diskriminering gällande möjlighet att teckna personförsäkring
Rätt stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Öka den sociala ekonomins andel av välfärdssektorn
Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag

International League of Religious Socialists (ILRS)
I september 2013 genomförde ILRS exekutivkommitté ett sammanträde i Madrid som
arrangerades av vår spanska systerorganisation CRIS PSOE. CRIS PSOE hade arrangerat ett möte
med Antonio Hernando som är det spanska socialistpartiets politiske sekreterare och sitter i
parlamentet för PSOE. Mötet med honom var resultat av en lång process där vår systerorganisation
i Spanien har betydande problem med att få erkännande från partiet i Spanien. Att de lyckades
ordna detta möte mellan ILRS och en ledande person i PSOE var en stor framgång.
Efter mötet gjorde ILRS ett uttalande som betonar vikten av att socialdemokratiska partier
mobiliserar stöd från progressiva troende – från alla religioner – och att socialistpartier bygger
sekulära stater där alla religioner behandlas lika och får samma ställning. Globaliseringen ställer nya
krav på socialdemokratin som måste lära sig att navigera i ett nytt socialt och politiskt landskap. I
detta nya landskap spelar religioner delvis nya och viktiga roller.
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Under året har ILRS även planerat för nästa kongress som äger rum i Wien under 2015. Ett planerat
möte med exekutivkommittén för våren 2014 ställdes in. Orsaken är att IRLS
medlemsorganisationer har svag ekonomi och att man inte vill överanstränga ILRS ekonomi genom
att mötas för ofta. Under året har en viss kontakt upprätthållits med Akbayan i Filippinerna och
med ANC i Sydafrika, men det är svårt att upprätthålla ett levande samtal. ILRS har även sökt
kontakt med CSM i England. De är inte aktivt med i ILRS möten eller i planeringen, men under
2013 har de visat ett något större intresse än föregående år. ILRS president är nu som förra året
Cecilia Dalman Eek.

Nordens Kristna Socialdemokrater
Förbundet är en del i organisationen Nordens Kristna Socialdemokrater. Verksamheten har under
året bestått i löpande kontakter mellan ländernas förbundsledningar. I oktober deltog Eva-Lena
Gustavsson som förbundets representant vid Kristne Arbeideres Landsmöte i Oslo.

Unga Troende Socialdemokrater
”Unga Troende Socialdemokrater” är ett nätverk för förbundsmedlemmar i åldern 18-35 år. Målet
med nätverket är att underlätta för unga medlemmar att lättare hitta sin plats i förbundet och
inspireras i sin lokala verksamhet. Nätverket har deltagit vid arbetsgruppsmöten och andra
förbundsarrangemang för att ge sitt perspektiv på de frågor som diskuterats.
I samband med förbundsårsmötet lämnade Jonas Bergström sitt uppdrag som ordförande och
Jimmy Broberg valdes i hans ställe. Jimmy Broberg representerade Socialdemokrater för tro och
solidaritet på SSU:s kongress, och medverkade även på förbundets studiehelg i december.
I december deltog Jimmy Broberg på en resa till Amman för att närvara vid öppnandet av Civitas
Academy, en skola för demokratiaktivister som är eller har varit aktiva inom den arabiska våren. I
samband med besöket knöts kontakter med ungdomsnätverk i Jordanien för att diskutera eventuellt
framtida samarbete.

Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har precis som för partiet och övriga delar av arbetarrörelsen under flera år
visat en negativ trend. Vid årsskiftet 2013/14 var antalet medlemmar 101 färre än året innan.
Samtidigt kan konstateras att de 264 nytillkomna medlemmarna var fler än tidigare. Den trenden
fortsätter också vid inledningen av 2014.
Grunden för en stark organisation är dess medlemmar. Därför är en fortsatt satsning på
medlemsvärvning den viktigaste uppgiften för alla delar av vår organisation och av största betydelse
för förbundets möjligheter att vara en relevant kraft i parti och samhälle. Förbundsledningen har
medverkat vid ett antal lokal möten och i samband med dessa pekat på vikten av
värvningsaktiviteter. Foldrar att användas i medlemsvärvningen kan beställas utan kostnad av
förbundskansliet och på förbundets webbplats finns möjlighet att registrera sig som medlem.
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Medlemsantal distriktsvis
Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms län
Stockholms stad
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs N:a
Älvsborgs S:a
Örebro
Östergötland
Hela landet

2013
46
108
40
3
109
98
7
3
221
20
13
118
53
125
247
260
133
144
71
108
59
172
61
92
121
102
2534

2012
50
101
43
3
111
101
6
3
227
21
10
136
57
129
261
245
144
151
72
120
67
165
78
101
129
104
2635

2011
53
111
49
3
111
117
2
2
235
21
10
141
49
134
287
263
123
168
77
125
70
187
92
109
141
108
2795

2010
53
116
61
6
97
116
3
3
246
17
9
143
52
130
296
226
97
171
77
127
67
214
95
111
134
110
2773

2009
47
109
43
4
87
103
3
0
230
13
8
120
41
109
254
203
86
144
62
120
65
182
91
97
87
99
2404

2008
48
128
49
2
116
105
2
0
251
15
7
129
57
120
337
242
77
177
71
134
70
179
113
106
124
120
2771

2007
49
102
47
3
118
102
2
25
223
74
0
131
54
121
209
224
69
168
99
122
68
167
117
119
133
119
2665

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av separat årsredovisning. Resultatet uppvisar
ett överskott som i huvudsak beror på obudgeterade intäkter från lotteriverksamheten. Detta har
medfört att Jubileumsfonden kunnat värdesäkras och Glödfonden tillförts medel för att underlätta
finanseringen av verksamheten under valåret 2014.

Almedalsveckan
Socialdemokrater för tro och solidaritet var också 2013 en aktiv arrangör av seminarier och
kulturaktiviteter under Almedalsveckan på Gotland. Under veckan genomfördes
ett flertal seminarier på temat religion och politik. Vidare medverkade förbundets representanter
vid flera seminarier som andra organisationer arrangerade. Traditionsenligt arrangerades ett
alkoholfritt mingel i samverkan med IOGT-NTO.
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Partikongressen och den efterföljande debatten
Den socialdemokratiska partikongressen i april 2013 blev en stor framgång för de frågor som
Förbundsstyrelsen identifierat som prioriterade för rörelsen. Dessa var en mer restriktiv
vapenexportpolitik, utvecklad politik för social ekonomi, en mer offensiv Europapolitik, en ökad
pluralism (fler av utomnordisk bakgrund) i partistyrelse och verkställande utskott (VU) samt
fortsatt stadgereglerad adjungering för sidoorganisationerna i VU.
Vi noterade synbar framgång på alla områden med undantag av Europapolitiken. Vi nådde
skrivningar som i praktiken stoppar export av svenska vapen till diktaturer som Saudiarabien.
Kongressen lyfte tydligare fram betydelsen av den ideella sektorn i välfärden, vi fick en partistyrelse
som bättre speglar både Sverige och väljarkåren och kongressen avvisade partistyrelsens förslag att
ta bort den stadgereglerade närvaron av sidoorganisationerna i VU. Flera av våra medlemmar var
också aktiva på kongressen i andra frågor.
Omedelbart efter kongressen publicerades kritik mot Omar Mustafa, som hade valts in som
suppleant i partistyrelsen. Omar, som var nominerad av Stockholms Arbetarekommun och
ordförande i en av förbundets lokalgrupper var också ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige.
Kritiken gällde inledningsvis att Islamiska Förbundet i sina konferenser hade haft medverkande
som i andra sammanhang uttryckt antisemitiska åsikter. Detta var ingen ny diskussion och
inledningsvis kunde Omar, tillsammans med Stockholms Arbetarkommun och med stöd av
förbundet, förklara och hantera denna kritik.
Nästa våg av kritik kom från partimedlemmar som uttryckte generell tveksamhet till Omar utifrån
hans engagemang i Islamiska Förbundet. Detta skapade en turbulens och oro i partiet som helhet
och slutresultatet blev att Stockholms arbetarekommun bad Omar Mustafa lämna sitt uppdrag efter
mindre än en vecka. Detta trots att det vid närmare granskning inte fanns någon kvarvarande kritik
mot Omar som person och socialdemokrat.
De reaktioner mot Omar Mustafa som kom i dagen byggde ofta på missförstånd eller okunskap
om islam, men också på ovana att kunna skilja på vad som är politik och vad som är religion eller
uppgiften för ett religiöst samfund.
Debatten efter partikongressen visade att förbundets klassiska uppgift – att hjälpa kristna att bli
accepterade i partiet – åter blivit central men nu behöver kopplas till nya trosinriktningar. Det var
också ett viktigt skäl till förbundsårsmötets beslut om att förbundets verksamhet nu ska inriktas
mot att driva en politik för att bygga ett Sverige för alla. Ett Sverige där alla får plats, alla behövs
och alla har samma rätt och värde.

Politiska arbetsgrupper
Under ett par år hade tre arbetsgrupper verkat utifrån de politiska prioriteringar som
förbundskongressen gjort genom de tidigare antagna riktlinjerna. Arbetsgrupperna, som bestod av
representanter från förbundsstyrelsen och distrikten, var ”Alla folks frihet, hela världens fred”,
”Mänsklig värdighet” samt ”Ekonomi, bildning och miljö”.
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Under 2013 sammanträdde arbetsgrupperna vid ett tillfälle under våren, för att förbereda
förbundsstyrelsens svar på inkomna motioner till årsmötet. Därtill avslutade arbetsgruppen ”Alla
folks frihet, hela världens fred” sitt arbete med att ta fram programmet ”En ny politik för Mellanöstern
och Nordafrika” (MENA), som till sin grund var en analys av situationen efter den arabiska våren
och de folkliga resningarna i området. Programmet antogs sedan av förbundsårsmötet.
Som en följd av årsmötets beslut om nya riktlinjer för politik och verksamhet upphörde
arbetsgrupperna efter förbundsårsmötet 2013. Istället har förbundsstyrelsen möjlighet att utse
kommittéer för olika specifika ändamål.

Studier
Mot bakgrund av händelserna efter partikongressen och diskussionen som uppstod om troende
muslimers plats i politiken såg förbundsstyrelsen ett stort behov av att öka insatserna för
studiearbetet – att genom samtal, studier och samarbete involvera troende med alla slags ideologier
och värderingar i samtal om hur vi bygger Sverige tillsammans. Ett Sverige där all dess mångfald
får plats.
Därför tillsattes en särskild studiekommitté och en studiesatsning initierades tillsammans med ABF.
Ett resultat av detta är en föreläsning som publicerats på www.abf.se/trosolidaritet och som visar
på strukturella likheter mellan antisemitismen på 1900-talets början och islamofobin i vår tid.
Vidare inleddes samtal med företrädare för judiska och muslimska organisationer i Malmö, med
utgångspunkt i frågan om vad Socialdemokraterna som politiskt parti konkret kan göra för att
motverka antisemitism och islamofobi.
Slutligen genomfördes en studiehelg i december på Sveavägen 68 där ett tjugotal nya och gamla
medlemmar deltog. Under helgen diskuterades förbundets historia och nya inriktning, hur man kan
arbeta för att motverka rasism och främlingsfientlighet etc. Ett studiebesök i riksdagen hanns också
med. Studiehelgen inleddes med ett offentligt seminarium där bl.a. Raji Sourani medverkade. Mer
om Sourani nedan.

Internationell solidaritet
Vid förbundsårsmötet antogs programmet ”En ny politik för Mellanöstern och Nordafrika”
(MENA). Bakgrunden var att händelserna under ”Den arabiska våren” hade formerat om det
sociala och politiska landskapet i MENA-regionen och det därför fanns behov av att på nytt
formulera förbundets politik och verksamhet i området.
Förbundet har sedan länge en omfattande internationell verksamhet. Med stöd från den offentliga
biståndspolitiken kan vi förmera de medel som insamlats genom Broderskapsfonden och
genomföra viktiga projekt i utsatta delar av världen. En förstärkning av arbetet med
Broderskapsfonden inleddes under 2013, genom att en självständig styrelse utsågs. Mot slutet av
året sändes ett brev till förbundets medlemmar, vilket gav ca 20 nya regelbundna givare.
Den internationella projektverksamheten innebär dels att vi får möjlighet att bidra till framförallt
demokratiutveckling och ett stärkande av de mänskliga rättigheterna, men också att vi ges
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möjligheter att nära och direkt följa den politiska utvecklingen i de delar av världen, där behovet av
demokrati och mänskliga rättigheter är som störst.
Den internationella verksamheten har koncentrerats till två områden: På Gazaremsan samarbetar
vi med Civitas Institute och medverkade under året till bildandet av Civitas Academy, en
demokratiskola för aktivister från arabiska våren. På Cypern har förbundet arbetat för fred och
försoning i samarbete med den svenska ambassaden i Nicosia och med Cyperns religiösa ledare.
Arbetet har varit framgångsrikt och lett till att Svenska UD kommer att lämna bidrag till en
fortsättning 2014.
Förbundets Mellanösterngrupp har haft två samlingar sedan årsmötet 2013. Ulf Bjereld leder
arbetet. Gruppen har funnits i många år och består av tidigare och nuvarande riksdagsledamöter,
aktiva i politik och i civila samhället, akademiker, ekumeniskt aktiva och intresserade. Gruppen
bidrar med sin överblick och kompetens till att en stabil politisk kurs inom ett svårt område.
Gruppen var delaktig i utformningen av programmet ”En ny politik för Mellanöstern och
Nordafrika” och har följt det politiska läget i Israel och Palestina.
Förbundets opinionsbildningsarbete kring svensk vapenexport fortsätter. Partikongressen 2013
antog tydliga skrivningar om att förhindra vapenexport till diktaturer samt ta initiativ till ökad
öppenhet i Exportkontrollrådet. Dessa lyftes också in i partiets Framtidskontrakt. Bakom dessa
framgångar ligger ett arbete som pågått i många år, men som intensifierats det senaste året. En
nyckel har varit samarbetet mellan vårt förbund, SSU, S-kvinnor och S-studenter. Vi har utifrån
våra olika perspektiv men med liknande krav skrivit debattartiklar, motioner, ordnat möten och
pratat med partivänner. I mars 2013 tog vi nästa steg och då arrangerade de fyra
sidoorganisationerna en gemensam kurs, kallad ”Fredsambassadörerna”, med omkring 20
deltagare.
Asyl- och migrationspolitiska frågor har sedan länge varit ett område som engagerar förbundet. De
ligger dessutom väl i linje med den fokuserade verksamheten på ”Ett Sverige för alla”. Eftersom
de politiska arbetsgrupperna upphörde som en följd av de nya riktlinjerna för politik och
verksamhet utsåg förbundsstyrelsen mot slutet av året en asylpolitisk grupp med uppgift att under
2014 följa utvecklingen och ta initiativ till politiskt agerande inom asyl- och migrationspolitiken.
Mot slutet av året delades Right Livelihood Award ut till Raji Sourani, jurist och aktivist för
mänskliga rättigheter, verksam i Gaza, och grundare av Palestinian Centre for Human Rights.
Sourani hade nominerats av Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Kommunikation och media
Beslutet om nytt namn och breddad målgrupp för förbundet har också följts av ett intensivt och
systematiskt arbete med förbundets profil och identitet. En gemensamt presenterad och beskriven
identitet och profil är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna bli hörda i den politiska
debatten.
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Resultatet av arbetet har samlats i en Profilhandbok, där också förbundets nya grafiska profil och
logotyp presenteras. Den nya logotypen och grafiska profilen lanserades under våren 2013.
Förbundsexpeditionen har under året sänt ut 20 nyhetsbrev via e-post. Det sänds till alla
medlemmar som förbundsexpeditionen har mejladress till, och det är möjligt att via förbundets
webbplats teckna gratisprenumerationer.
Från förbundsexpeditionen sändes också nio förbundscirkulär via e-post till distriktens och
gruppernas ordförande med aktuella frågor och händelser inom förbundet. Tanken är att
mottagarna ska vidarebefordra förbundscirkulären till sina styrelser.
Under våren 2013 ersattes bloggen Kristen vänster av Tro&Solidaritetsbloggen
(blogg.trosolidaritet.se). Den används främst för att föra ut politiska ställningstaganden och
förbundsuttalanden i aktuella frågor. Flera av blogginläggen har också sänts till massmedia som
pressmeddelanden. Bloggen har haft omkring 200 besök per dag.
Förbundet har utvecklat sin aktivitet i Sociala medier. Twitterkontot @trosolidaritet, med ca 1 500
följare, har i första hand använts för att tipsa om blogginlägg och pressmeddelanden. På Facebook
finns sidan ”Socialdemokrater för tro och solidaritet” med ca 1 600 ”gillare”. Även denna sida
används för att driva trafik till bloggen och/eller hemsidan men kan också innehålla kortare
kommentarer i aktuella frågor.
Webbplatsen trosolidaritet.se är byggd så att den i hög utsträckning uppdateras automatiskt. Det
betyder att startsidan i hög utsträckning innehåller flöden från bloggar, Facebook och
pressmeddelanden. Undersidorna är mer faktabetonade och uppdateras efter hand.

Tidningen Tro & politik
Tidningen Tro & Politik (f.d. tidningen Broderskap) har tidigare getts ut som tryckt veckotidning.
Förbundet har genom åren lagt stor energi och ekonomiska resurser på att öka antalet
prenumeranter. Trots dessa insatser har antalet minskat kontinuerligt och mot slutet av 2012 stod
det klart att upplagan hamnat under den nedre gränsen för att erhålla presstöd. Därmed var det
inte längre möjligt att ge ut tidningen. Under 2013 kom den ut i fyra tryckta nummer och
förbundsstyrelsen beslutade att söka former för att istället ge ut den som webbtidning. Det arbetet
pågår under 2014.

Broderskaps förlag AB
Broderskaps Förlag AB är ett helägt dotterbolag till förbundet. Bolaget har tidigare varit huvudman
för tidningen Broderskap men har på senare år begränsat sin verksamhet till bokutgivning i enklare
form. Bolaget har ingen anställd personal och den ekonomiska omsättningen är mycket blygsam.
Under 2013 gavs boken ”En ny tonart” ut i samarbete med Eskilstuna församling (Svenska kyrkan).
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Förbundsexpeditionen
Förbundsexpeditionen har sina lokaler på Sveavägen 68 i Stockholm, i samma hus som
partikansliet. Förbundsexpeditionen leds av förbundssekreteraren, och vid årsskiftet 2013/14 var
följande medarbetare anställda:






Ulf Carmesund, Internationell sekreterare
Eva Danneholm, Organisationsassistent
Monica Fundin Pourshahidi, Pressekreterare/politisk sekreterare.
Jan Gillegård, Assistent
Lars G Linder, Förbundssekreterare

Tjänsten som pressekreterare/politisk sekreterare tillsattes i september som ett led i att stärka
förbundets kommunikationsarbete under det kommande valåret.
Under hösten meddelade Lars G Linder att han blivit erbjuden ett annat arbete och ville lämna sitt
uppdrag som förbundssekreterare vid årsskiftet. Det var under innevarande mandatperiod och
därför utsåg förbundsstyrelsen Hans Josefsson till tillförordnad förbundssekreterare fram till
årsmötet, som har att ta ställning till fortsättningen.

Slutord
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en unik kraft i det svenska politiska landskapet. Med vår
långa erfarenhet av att samla människor som är inspirerade av sin tro och har socialdemokratiska
värderingar är vi särskilt bra på att förstå det samhälle som håller på att växa fram – ett samhälle
som alltmer har kommit att berikas av människor med olika trosinriktningar och traditioner. Vi har
också en särskilt uppgift att markera mot de etiska och politiska ställningstaganden som kommer
ur den religiösa högerns kontext.
Vi är ett litet förbund, med förhållandevis små resurser. Det hindrar inte att vi har ett stort
engagemang för våra kärnfrågor och ett ansvar att påverka vårt parti att alltid ha solidaritetstanken
i fokus. Som förbund och enskilda medlemmar ska vi kämpa för människovärdet och bidra till ett
rättvisare samhälle. Vi har en särskild uppgift att lyfta blicken från plånboksfrågorna och visa på
värderingarnas betydelse i politiken.
Utöver de rent politiska utmaningarna gäller det nu för oss att fortsätta söka vägar för att förverkliga
vår nya inriktning som socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi behöver få fler medlemmar. Vi
behöver hitta rätt i vår relation till partiet – som sidoorganisation kompletterar vi partiet med vår
särskilda kompetens och engagemang.
Det finns en stor kraft i alla de enskilda människor som engagerar sig för vår sak och som
tillsammans – i form av grupper och distrikt – utgör vårt förbund. Nu lägger vi ännu ett
verksamhetsår bakom oss och konstaterar samtidigt att framtiden är vår!
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Stockholm i april 2014
Peter Weiderud
Ulf Bjereld
Agneta Brendt
Cecilia Dalman Eek
Eva-Lena Gustavsson
Abdulkader Habib
Eva Hedesand Lundqvist
Hans Josefsson Lilian Lama
Hibo Salad AliThomas Strand
Anna Ardin
Abebe Hailu
Carin Larsson Jonas Magnusson
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Bilaga: Styrelsens hantering av uppdrag från förbundsårsmötet 2013
Verksamhetsområde Uppdragsformulering

Åtgärd

Ett Sverige för alla

Arbetet har genomsyrat
verksamheten. Studiesatsningen har
varit en del i detta.
Genomförs löpande.

Kraftfullt prioritera arbetet för ett öppet
och nyfiket Sverige för alla, (Riktlinjerna)
Utveckla och driva en politisk linje som
med dialogen som utgångspunkt stödjer de
mänskliga rättigheterna som utgångspunkt
för värderingsbasen, (Riktlinjerna)
Utveckla former för vår verksamhet som
tillförsäkrar alla – oavsett religiös tro –
möjligheter till deltagande, makt och plats,
så att fler känner sig välkomna, sedda och
får utlopp för sitt socialdemokratiska
engagemang för ett rättvist samhälle och en
rättvis värld, (Riktlinjerna)
Utveckla former för möten över religiösa
och kulturella gränser och söka nya sätt att
arbeta politiskt tillsammans, (Riktlinjerna)

Organisation

Arbetet har påbörjats. Stöd till
nybildade grupper har lämnats.

Studiesatsningen innebär nya
möjligheter till interreligiös dialog.
Förbundet har gett stöd åt samtal i
Malmö.
Utveckla former för ökad opinionsbildning Närvaron i sociala medier har
kring betydelsen av det positiva samspelet stärkts.
mellan tro och politik, (Riktlinjerna)
Vara en kraftfull röst för det öppna
Genomförs löpande.
sanningssökandet, (Riktlinjerna)
Tillhandahålla material för
Material finns tillgängligt för
medlemsvärvning i form av broschyrer,
nedladdning på webbplatsen och att
knappar och annat material att användas av beställa i tryckt form från
grupper och distrikt, (Riktlinjerna)
förbundsexpeditionen.
Via förbundets webbplats och genom ett
Pågår kontinuerligt. Insatser för att
aktivt arbete i sociala medier på internet
öka antalet "Gilla" för förbundets
(Facebook och liknande) synliggöra
Facebooksida har genomförts med
förbundet för presumtiva medlemmar,
gott resultat
(Riktlinjerna)
Fullfölja arbetet med att genomföra
Genomfördes i december.
samlingar för nya medlemmar,
(Riktlinjerna)
Genomföra nationella kampanjer till stöd
Samtal har inletts med partiet om
för det lokala och regionala
gemensamma satsningar på
medlemsvärvningsarbetet. (Riktlinjerna)
medlemsvård och -rekrytering.
Utveckla organisationen så att vi bättre kan Studiesatsningen innebär nya
möta alla nya medlemsgrupper som
möjligheter till att möta nya
kommer till förbundet med anledning av
medlemsgrupper i angelägna frågor.
vårt namnbyte, (Riktlinjerna)
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Fortsätta betala nybildningsstöd när nya
grupper bildas, eller nystartas efter flerårig
avsaknad av verksamhet, (Riktlinjerna)

Studier

Initiera och hjälpa distrikten i
organiseringen av nya grupper,
(Riktlinjerna)
Initiera bildandet av distriktsorganisationer
i de delar av landet där vi för närvarande
saknar sådana. (Riktlinjerna)
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,
(Motion D1 Ökade insatser för antiraism,
D2 Ta fram en strategi mot
högerpopulismen, D3
Religionsinformation)
Utarbeta studiematerial om
värderingsfrågor, religion och politik samt
annat underlag för ett folkbildningsarbete
inom området, (Riktlinjerna)

Nybildningsstöd på 3 000 kronor
betalas ut när en ny grupp anmäls
till förbundet och anmäler till vilket
konto pengarna ska betalas.
Pågår kontinuerligt.

Arbetet har inte resulterat i några
förändringar under året.
Studiekommittén och
förbundsexpeditionen har stärkt
kontakterna gentemot ABF, och är
dessutom engagerad i samverkan
med partiets studiekommitté.
Förbundets studiesatsning följer väl
intentionerna i motionerna.

I samband med förbundsårsmötet
inleddes förbundets studiesatsning. I
den ingår bland annat webbsända
föreläsningar och PODradioprogram, vid sidan om en lista
med förslag till litteratur.
Inom sig utse en studieledare, (Riktlinjerna) Vid förbundsstyrelsesammanträdet
den 14-15 mars 2013 §8 utsågs
Jonas Magnusson till studieledare i
förbundsstyrelsen.
Med studieledaren som ordförande utse en Genomfört.
studiekommitté med ledamöter såväl från
förbundsstyrelsen som distrikt och
grupper, (Riktlinjerna)
Erbjuda nya medlemmar någon form av
Genomfört i december.
introduktionsaktivitet varje år.
(Riktlinjerna)
Erbjuda aktiva i förbundet kurser inom
Genomfört i december.
såväl folkrörelsearbeteområdet som
fördjupningar inom prioriterade politiska
sakområden. (Riktlinjerna)
Utveckla kontakterna med ABF för att
Studiekommittén och
stärka förbundets studieverksamhet.
förbundsexpeditionen har stärkt
(Riktlinjerna)
kontakterna gentemot ABF, och är
dessutom engagerad i samverkan
med partiets studiekommitté.

14

Arbetsgrupperna

Tidningen Tro&Politik

Alla folks frihet - hela
världens fred

Upplösa följande arbetsgrupper:
1. Mänsklig värdighet, 2. Ekonomi,
bildning och miljö, 3. Alla folks frihet hela världens fred (Riktlinjerna)
Fullfölja utredningen kring Tro & Politiks
framtid med utgångspunkten att
förbundets kommunikation på ett modernt
och resurseffektivt sätt fortsätter skapa
möjligheter att stimulera den idémässiga
debatten och stödjer möjligheterna för
förbundet att vara en aktiv röst i debatten,
(Riktlinjerna)
Ansvara för att Tro & Politiks politiska
linje hålls aktuell. (Riktlinjerna)
Utveckla informationsinsatserna kring
Broderskapsfonden med syftet att öka
antalet månadsgivare, och därvid bland
annat utarbeta och till grupper och distrikt
tillhandahålla informationsmaterial och
annat som krävs för en ökad
insamlingsverksamhet, (Riktlinjerna)
Överväga vilka andra insatser som krävs
för att förstärka insamlingen till
Broderskapsfonden. (Riktlinjerna)
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.
(Motion A 1, Autonomi för kaldéer,
syrianer och assyrier i Irak)
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. (Motion A1, Autonomi för
kaldéer, syrianer och assyrier i Irak)
Att STS i samarbete med andra aktörer i
det svenska civila samhället ska arbeta för
att Sverige ska gå från militär till mer civil
konflikthantering. (Motion A 2, Förändrad
försvarspolitik)
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Genomfört.

Förbundsstyrelsen har beslutat att
söka former för att ge ut tidningen
som webbtidning från 2014. I övrigt
har arbetet med sociala medier,
blogg etc. stärkts.

Reviderade riktlinjer har antagits.
Särskild styrelse för
Broderskapsfonden har tillsatts med
syfte att såväl öka
informationsinsatserna som att
förstärka insamlingen till fonden.

Se ovan.

Samtal pågår.

Förbundet har i debattartiklar och
på annat sätt drivit denna
ståndpunkt.

Förbundet har i debattartiklar och
på annat sätt drivit denna
ståndpunkt.

Ekonomi, bildning och
miljö

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. (Motion A3,
Jämställdhet)
Att vi alla skall försöka intressera våra
riksdagsmän att framlägga motioner om en
snar utredning om möjligheter och
konsekvenser av en förändring av
normalarbetstiden. (Motion B1 , Hållbar
utveckling - förändring av
normalarbetstiden)
Att STS styrelse med arbetsgrupper arbetar
för en färd-, åtgärds- och tidsplan för ett
jämlikare samhälle och en bra skola för alla
(Motion B2, Segregation inom boende och
skola)
Att översända motionen till STS
riksdagsgrupp (Motion B2, Segregation
inom boende och skola)
Uppdra åt STS riksdagsgrupp att driva
frågan om ursprungsmärkning av kött på
lämpligt sätt, (Motion B3
Ursprungsmärkning av kött)
Överlämna motionerna jämte utlåtandet till
STS EU-parlamentsgrupp, (Motion B3
Ursprungsmärkning av kött, Motion B4
Oläsbara texter på förpackningar, Motion
B5 Fyra av tio matvaror brister i märkning)
Vi kräver också att Läkemedelsverket, som
är tillsynsmyndighet skärper kontrollen
(Motion B4, Oläsbara texter på
förpackningar)

Att överlämna motion B6 och
motionssvaret till (S)-gruppen i SKL
(Motion B6 Handel med närodlade
livsmedel och Lagen om Offentlig
Upphandling)
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Arbete pågår.

Överlämnad till STS riksdagsgrupp.

I enlighet med de riktlinjer som
antogs vid förbundsårsmötet har
verksamheten fokuserats på "Ett
Sverige för alla". Inom ramen för
detta har också denna fråga
uppmärksammats.
Överlämnad till STS riksdagsgrupp.

Överlämnad till STS riksdagsgrupp.

Överlämnad till STS EUparlamentsgrupp.

I enlighet med de riktlinjer som
antogs vid förbundsårsmötet har
verksamheten fokuserats på "Ett
Sverige för alla". Förbundsstyrelsen
har därför inte drivit denna fråga
ytterligare.
Genomfört.

Mänsklig värdighet

Att inom ramen för arbetet med ”Ett
Sverige för alla” verka för bättre villkor för
sociala företag och andra idéburna, icke
vinstdrivande alternativ såväl i
välfärdssektorn som ekonomin i övrigt
(Motion B10, Öka den sociala ekonomins
andel av välfärdssektorn, Motion B11,
Upphandlingspolicy till stöd för sociala
företag)
Att överlämna motionerna till STS
riksdagsgrupp och till (S)-gruppen i
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
(Motion B10, Öka den sociala ekonomins
andel av välfärdssektorn, Motion B11,
Upphandlingspolicy till stöd för sociala
företag)
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.
(Motion C1, Språket som utestänger)
Att Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet arbetar för frågan på därtill
lämpligt sätt (Motion C3, Dagersättningen
till asylsökande)
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 (Motion C4, Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, NPF och psykisk
ohälsa)
Socialdemokraterna verkar för bättre
samarbete mellan skola, BUP,
ungdomsmottagningar, skolhälsovård och
socialtjänst för att kunna ge tidigt stöd och
rätt stöd (Motion C4, Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, NPF och psykisk
ohälsa)
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I enlighet med de riktlinjer som
antogs vid förbundsårsmötet har
verksamheten fokuserats på "Ett
Sverige för alla". Arbetet har ännu
inte kommit så långt att det varit
möjligt att uppmärksamma detta.

Överlämnad till STS riksdagsgrupp.

I enlighet med de riktlinjer som
antogs vid förbundsårsmötet har
verksamheten fokuserats på "Ett
Sverige för alla". Arbetet har ännu
inte kommit så långt att det varit
möjligt att uppmärksamma detta.
En särskild asylpolitisk grupp
bildades i slutet av året.

Överlämnad till STS riksdagsgrupp.

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 (Motion C4, Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, NPF och psykisk
ohälsa)
Socialdemokraterna verkar för att stärka
kompetensen i primärvården så att de kan
ge första linjens vård även för
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och psykisk ohälsa (Motion C4,
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
NPF och psykisk ohälsa)
Motionen samt utlåtande sänds till sgrupperna i Sveriges kommuner och
landsting och riksdagen samt partistyrelsen
(Motion C4, Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, NPF och psykisk
ohälsa)
Förbundet bör analysera vad vi avser att
göra ur rättighetssynpunkt och med
begreppet allas lika rätt. Alla är lika!
(Motion C5, Social trygghet)
Att förbundsårsmötet ger styrelsen i
uppdrag att handha motionen på ett
relevant sätt och driver frågan om social
trygghet i därtill lämpliga instanser.
(Motion C5, Social trygghet)
Att Socialdemokrater för tro och solidaritet
ska ta som sin ståndpunkt att Sverige ska
ratificera ILO konventionen 169, (Motion
C6, Ratificera ILO Konventionen nr 169
om urfolks rättigheter)
Att Socialdemokrater för tro och solidaritet
ska verka för att Socialdemokratiska
arbetarepartiet ska ta som sin ståndpunkt
att Sverige ska ratificera ILO konventionen
169. (Motion C6, Ratificera ILO
Konventionen nr 169 om urfolks
rättigheter)
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Överlämnad till STS riksdagsgrupp.

Att Socialdemokrater för tro och solidaritet
ska verka för att Sverige påbörjar arbetet
med att implementera konventionens
skrivningar för samtliga samer. (Motion
C6, Ratificera ILO Konventionen nr 169
om urfolks rättigheter)
Att översända motionen till troende
socialdemokrater i riksdagen. (Motion C6,
Ratificera ILO Konventionen nr 169 om
urfolks rättigheter)
Att överlämna motionen jämte utlåtandet
Överlämnad till STS riksdagsgrupp.
till STS riksdagsgrupp. (Motion C8,
Tecknande av privatförsäkring för
personer med funktionshinder)
Att överlämna motionen till STS
Överlämnad till STS riksdagsgrupp.
riksdagsgrupp (S)-gruppen i SKL. (Motion
C9, Hjälp för dopningsmissbrukare)
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Revisionsberättelse för 2013 års förvaltning
Undertecknade, som vid Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte i Stockholm
2013 utsetts att granska förbundets räkenskaper och förvaltning för år 2013 får efter fullgjort
uppdrag avgiva följande revisionsberättelse:
Resultat- och balansräkningen har befunnits överensstämma med förbundets räkenskaper.
Handlingar och värdepapper är i betryggande förvar.
Då den av oss företagna revisionen icke givit anledning till anmärkning föreslår vi att
förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 2013-01-01 – 2013-12-31.
Stockholm i april 2014
Åke Reisnert

Lilja Johansson Lindfors
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