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Inledning
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är en rörelse för människor som vill se sin tro
och övertygelse inspirera till aktivt politiskt engagemang för ett jämlikt samhälle och
en rättvis värld. Vi bildades för mer än 80 år sedan, i en tid av starka spänningar mellan
arbetarörelse och kyrka, för att kristna arbetare och vänsterintellektuella skulle kunna
ta med hela sitt engagemang i det politiska arbetet.
I takt med att den svenska religiösa kartan förändrats har vi också välkomnat
muslimer, judar och andra övertygelser i vårt politiska arbete och till ett fullvärdigt
deltagande i det socialdemokratiska partiet. Denna öppenhet har berikat vår rörelse
och gjort oss till en viktig röst också för att möta de utmaningar som de religiösa
minoriteterna brottas med i vårt samhälle, och samtidigt ökat trovärdigheten i vårt
internationella engagemang.
Vid kongressen 2011 var vi mogna att ta steget att fullt ut välkomna också muslimer,
judar, buddister, hinduer och andra övertygelser i vår gemenskap. Vi bytte vårt
formella namn från Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund till Socialdemokrater
för Tro och Solidaritet.
Det var ett formellt viktigt steg i en process som varit omtumlande och berikande för
alla nivåer i rörelsen. Vi tog detta steg i en tid när vårt parti befann sig i sin djupaste
identitetskris i modern tid. Med vikande opinionssiffror, bl a beroende på att väljarna
inte uppfattar partiet vara i takt med tiden och kände stor osäkerhet kring vår
regeringsduglighet.
Vi vill se vår resa också som en inspiration till partiet att söka en djupare och
bestående förändring och ett förhållningssätt som attraherar vår tids
vänstervärderingar och förmår organisera alla svenskar som brinner för ett jämlikt
Sverige och en rättvisare värld.
När vi nu samlas till förbundsårsmöte, har vårt parti återvunnit en del av det förlorade
självförtroendet. Många frågetecken kring vår regeringsduglighet har rätats ut, men de
grundläggande frågetecknen i relation till väljarna om vad socialdemokratin vill och
kan i ett samhälle bortom det klassiska industrisamhället och folkhemmet består.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har en viktig uppgift i denna resa. Vi kan
bidra med erfarenheten att en förändringsprocess som går på djupet tar tid. Och även
om den rymmer mycket av smärta och omprövning, är den en investering i nya idéer
och ett välkomnande av nya medlemmar.
Under det gångna året har vi vänt en nedåtgående trend vad gäller antalet medlemmar.
Nya människor söker sig till oss, därför att man upplever att vi är nyfikna och vill ta
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människor på allvar. Vi är en folkrörelse där nya medlemmar välkomnas med sin
frihetslängtan. Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se alla medlemmarna växa
och bli starkare som människor, både i sin inre identitet och som aktiva
samhällsmedborgare.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet står idag starkare än vad vi gjorde för ett år
sedan.
Peter Weiderud
ordförande

Förbundet
Kongress 2011
Kongressen 2011 genomfördes 17-19 juni i Katedralskolan, Uppsala. Vid kongressen
deltog 107 ombud från grupper och distrikt runt om i landet. Till kongressen hade ett
60-tal motioner inkommit, vilka behandlades under dagarna. Kongressen gästades av
representanter från partistyrelsen och ett flertal närstående organisationer. Från
Norska Kristne Arbeidere deltog förbundsordföranden Jan Rudy Kristensen, från
ILRS kassören Johann van Workum.
Till kongressen lämnade också förbundsstyrelsen propositioner om nya stadgar.
Propositionerna behandlade såväl förbundets namn och ändamål, som stadgarna i
övrigt. Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att förbundets
namn ska vara Socialdemokrater för tro och solidaritet, och beslutade också en första
gång om ny ändamålsparagraf. Ändamålsparagrafen
läggs för ett andra och bekräftande beslut också på
förbundsårsmötets 2012 bord.
Kongressen beslutade med smärre justeringar också
bifall till förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar för
grupper, distrikt och förbund. De nya stadgarna
innebär att kongressen från 2012 ersätts av ett årligt
förbundsårsmöte. För grupper och distrikt innebär
stadgarna att de i högre utsträckning än tidigare är
formulerade i samma tradition som socialdemokratins
övriga organisationer.
Kongressen beslutade också om ett antal uppdrag till förbundsstyrelsen. Hur
uppdragen har hanterats följer av kommande avsnitt i verksamhetsberättelsen.
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft sju (7) sammanträden. Verkställande utskottet
har sammanträtt tio (10) gånger.
Förbundsstyrelsens sammansättning
Ledamöter

Cecilia Dalman Eek
vice ordförande

Peter Weiderud
ordförande

Eva-Lena
Gustavsson
ersättare i VU

Thomas Strand
ersättare i VU

Lilian Lama

Görel Sävborg
Lundgren
Ersättare i förbundsstyrelsen

Hilde Klasson

Lars G Linder
förbundssekreterare

Ulf Bjereld

Abdulkader Habib

Eva Hedesand Lundkvist

Björn Pernrup

Agneta Brendt

Marina
Abebe Hailu
Jonas Magnusson
Pettersson
Till förbundsstyrelsens sammanträden har också följande personer adjungerats:

Jonas Bergström,
ordförande för
Ung Kristen Vänster

Amir Dabboussi,
ordförande för
Unga S-Muslimer
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Socialdemokrater för tro och solidaritet i Riksdagen
Sedan förra kongressen i Uppsala har vår riksdagsgrupp följt upp relevanta motioner
under den allmänna motionstiden hösten 2011. Nedan följer en sammanställning på de
motioner som lämnats in:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Militärjuntan i Burma
Bygg mer bostäder – särskilt hyresrätter
Familjeklassning av narkotiska preparat
Ojämlikhet vid behandlingen av hjärtinfarkt
Nationella riktlinjer för demensvården
Tolkning av sekretessbestämmelser
Rätt till subventionerad hälso- och sjukvård för papperslösa
Meddelarskydd i skattefinansierad verksamhet
Ersättning till vigselförrättare
Biståndsanslaget till fattigdomsbekämpning
Ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter
Ideella organisationer och momsskyldighet
Tydligare prövning för utskänkningstillstånd av alkohol
Ersättning för uppdraget som nämndeman
Boendeformer för elöverkänsliga
Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder
Svensk vapenexport

Under kalenderåret 2011 har arbetet i riksdagen framför allt fokuserats på
motionshantering under höstens allmänna motionstid.

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Europaparlamentet
I den svenska socialdemokratiska europaparlamentsgruppen finns två STS:are; Anna
Hedh och Åsa Westlund.
Bland Annas frågor, kan speciellt nämnas det stora paketet med EU:s
människohandelslagstiftning, för vilket hon också var ansvarig. Antogs av parlamentet
i mars 2011.
Anna har varit mycket aktiv i frågor kring barns rättigheter och lyckats genomdriva att
barnperspektivet ska finnas med i all EU:s lagstiftning och att det ska finnas en
ledamot i alla utskott och partigrupper med ansvar för detta. Frågan om barnfattigdom
har också varit en av Annas prioriterade frågor under året.
Andra viktiga frågor för Anna Hedh inkluderar EU:s asyl- och migrationspolitik,
romers situation, papperslösa flyktingars brist på rättigheter samt ensamkommande
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flyktingbarns behandling. Schengensamarbetet har också stått högt på Annas
dagordning.
Anna Hedh har lagt mycket tid på alkoholrelaterade frågor och varit värd för en
utställning om alkolås i nyttotrafik, "Safe and Sober in Europe" och även för ett
seminarium om alkoholreklam i social medier.
Under året var Åsa Westlund ansvarig för miljöutskottets inledande arbete med att
förändra reglerna för offentlig upphandling. Såväl utskott som parlament slöt i sin
helhet upp bakom Åsas krav på att det ska bli lättare att ställa miljö-, djurskydds- och
sociala krav vid offentliga upphandlingar. EU-kommissionen kom med sitt förslag i
december och nu har själva lagstiftningsarbetet påbörjats.
Bland Åsas många viktiga frågor kan också nämnas gränsöverskridande sjukvård,
bättre återvinning av elektroniskt avfall, begränsning av bakteriedödande ämnen,
ökade möjligheter att säga nej till GMO (Genetiskt Modifierade Organismer), mera
miljövänligt jordbruksstöd och stopp för överfiske inom EU.
Palestina och den arabiska våren har varit uppe på agendan för Åsa under året, men
det kanske mest glädjande var Västsaharafrågan. Efter mycket hårt arbete från Åsa sa
parlamentet nej till nytt fiskeavtal med Marocko. Äntligen tog ett demokratiskt
parlament ställning för de rättigheter som Västsahara och dess folk har enligt
internationell rätt.

ILRS
Verksamhetsåret 2011-2012 motsvarar det sista i en treårig kongressperiod för ILRS
efter kongressen i spanska Cordoba 2009. Den första uppgiften handlade om att skapa
ny energi och entusiasm och att hitta ett politiskt fokus som kan vara relevant i de
olika medlemsländernas inbördes ganska varierande kontext. Strävan har varit att utgå
från en maktanalys och etablera ett arbetssätt som tillåter ett multireligiöst perspektiv
på politiken. Sedan 2009 har en verksamhetsidé och ett tema växt fram. Med
utgångspunkten i att vi har olika tro arbetar vi för samma politik: ”att mobilisera en
troende vänster”.
Under 2012 har STS sökt och fått bidrag från Palmecentret till en förstudie i ett
projekt som syftar till att stödja internationell mobilisering av en troende vänster.
Projektets huvudman är ILRS. Förutom i medlemsländerna har nya och nygamla
kontakter etablerats i Sydafrika, på Filippinerna och i Canada. Projektets förstudie
genomfördes genom en välbesökt konferens i Amsterdam den 14-16 oktober 2011.
Från STS deltog Cecilia Dalman Eek och Marta Axner från ILRS styrelse (Executive
Committee) samt två deltagare från det muslimska ungdomsnätverket, Amir Daboussi
och Roshna Mahmoudi samt internationelle sekreteraren Ulf Carmesund.
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I konferensen medverkade personer från:
 Nederländerna - Zingeving.net,
 Norge – Kristne Arbeidere,
 Finland - Kristillisten Sosialidemokraattien Liitto,
 Sverige – Socialdemokrater för Tro och Solidaritet,
 Österrike – Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie,
 Sydafrika – ANC’s Commission for Religious Affairs,
 Tyskland - Bund der Religiösen Sozialistinnen und Sozialisten Deutschlands
BRSD,
 Spanien - Cristianos Socialistas del PSOE,
 Filippinerna – Akbayan Citizens' Action Party.
Alla deltagande berättade om sin egen verksamhet i syfte att sprida exempel, ”best
practises”, vad gäller hur de påverkat samhällsdebatt och politik, bildat opinion
och/eller förnyat sin organisation. Dessutom medverkade politiker och religiöst aktiva
personer i Nederländerna. Merparten av alla grenar har nära kontakt med sitt parti i
sitt land, medan somliga grenar inte ingår i något politiskt parti. Genom att hela 9
länder representerades och att både Sydafrika och Filippinerna deltog innebar
konferensen en nytändning för ILRS.
När Socialdemokrater för tro och solidaritet håller sitt första förbundsårsmöte är
förberedelserna för ILRS kongress i full gång. Den 15 -17 juni träffas troende
socialister från flera länder för att delta i seminarier och lära av varandra om
demokratiutveckling och diskutera förutsättningarna för att mobilisera en troende
vänster. Konferensen kommer att fortsätta att utveckla alla gruppers egen politik för
att mobilisera en troende vänster. ILRS kongress kommer även att medverka på ABFs
100-årsjubileum genom två seminarier. Det ena kommer att fokusera på hur vi
mobiliserar en troende vänster, och det andra kommer att fokusera på den arabiska
våren.
Under ILRS innevarande kongressperiod har STS gjort det möjligt för ILRS att
använda STS internationelle sekreterare som stöd för presidenten som under tiden
varit förbundets vice ordförande Cecilia Dalman Eek.

Nordens Kristna Socialdemokrater
Förbundet är en del i organisationen Nordens Kristna Socialdemokrater.
Verksamheten i organisationen har under året bestått i löpande kontakter mellan
ländernas förbundsledningar. Socialdemokrater för tro och solidaritet var
representerade när Kristne Arbeidere i Norge genomförde sin kongress i slutet av
2010. Förbundets representant var Evert Svensson.
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Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har precis som för partiet och övriga delar av arbetarrörelsen
under flera år visat en negativ trend. Under 2008-2009 byttes medlemsregistersystemet
ut, vilket gör att det är svårt att direkt jämföra siffrorna mellan dessa och tidigare år.
Det nya medlemsregistret ger betydande fördelar jämfört med tidigare system, det är
enklare att hantera och gör för första gången att alla organisationsnivåer alltid har
tillgång till samma register som dessutom har en betydligt mindre eftersläpning i
uppdateringen än det gamla.
Medlemsrekryteringen har fortsatt att visa en positiv trend, och under 2011
rekryterades närmare 250 nya medlemmar. Den fortsatt positiva trenden innebär att
medlemstappet nu kunnat hejdas, och att vi istället kan se en ännu svag men ändå
positiv utveckling av antalet medlemmar.

Medlemsantal distriktsvis
Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms län
Stockholms stad
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västmanland
Västernorrland
Älvsborgs N:a
Älvsborgs S:a
Örebro
Östergötland
Hela landet

2011
53
111
49
3
111
117
2
2
235
21
10
141
49
134
287
263
123
168
77
125
187
70
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
214
67
95
111
134
110
2773
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2009
47
109
43
4
87
103
3
0
230
13
8
120
41
109
254
203
86
144
62
120
182
65
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
179
70
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
167
68
117
119
133
119
2665

2006
72
152
86
0
152
100
0
25
212
77
0
138
127
163
375
321
47
154
90
150
266
67
132
114
121
117
3258

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet av verksamheten redovisas i den ekonomiska berättelsen (sist
i verksamhetsberättelsen). Efter flera år av ansträngd ekonomi, där förbundets egna
kapital och jubileumsfonden minskat redovisas nu ett positivt ekonomiskt resultat.
Huvudorsaken till det goda ekonomiska utfallet är att personalstyrkan på
förbundsexpeditionen minskat jämfört med tidigare år. När vår politiska sekreterare
lämnade sin tjänst har den inte återbesatts.
Det goda ekonomiska resultatet har medfört att förbundets egna kapital kunnat
förstärkas. Inte minst har jubileumsfonden förstärkts. Med årets bokslut har
jubileumsfonden kunnat ökas till 900 000 kronor. Målet är att under 2012 ha ett sådant
resultat att jubileumsfonden ska kunna förstärkas så att den uppgår till en miljon
kronor.

Förbundsexpeditionen
Förbundsexpeditionen har sina lokaler i samma hus som Socialdemokraterna;
Sveavägen 68, Stockholm. Förbundsexpeditionen leds av Förbundssekreteraren, och
vid sidan av honom har under året följande personal funnits:








Ulf Carmesund, Internationell sekreterare
Ann-Maud Anderzon, Organisationssekreterare (till juli 2011)
Anna Ardin, Press- och politisk sekreterare (till mars 2011)
Jan Gillegård, Assistent
Christina Andersson, Prenumerationsvärvare (till mars 2011 )
Thorbjörn Sundblad, Arkiveringsprojektet (augusti-november 2011)
Eva Danneholm, Organisationsassistent (från september 2011)

Förbundsexpeditionen
våren 2012: Ulf
Carmesund, internationell
sekreterare, Eva
Danneholm, organisationsassistent, Jan Gillegård,
assistent och Lars G
Linder, förbundssekreterare
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Verksamhet
Almedalen
Förbundet var också 2011 en aktiv arrangör av seminarier och kulturaktiviteter under
Almedalsveckan på Gotland. Förbundet har varje år funnits i Metodistkyrkan. Under
veckan har ett flertal seminarier genomförts, ofta med stor
uppmärksamhet och välfylld kyrka. Rörelsens representanter har
också medverkat vid flera arrangemang som seminarier och debatter,
och har också varit aktiva deltagare på många seminarier som andra
organisationer arrangerat.
Förbundet har också utvecklat samarbetet med närstående
organisationer, och har en allt större andel samorganiserade aktiviteter
under veckan.
Under 2011 arrangerade förbundet bland annat följande seminarier
och aktiviteter:
 Tillväxt för hållbar utveckling
 Ship to Gaza - folkligt stöd till folkrätten - utan våld Medarrangör: Ship to Gaza
 Demokrati som utvecklingsfaktor - stabilitet underifrån eller från ovan
Medarrangör: AWEPA (The Association of European Parliamentarians with
Africa)
 Behovet av alkoholfria miljöer i Almedalen. Medarrangör: IOGT-NTO
 Bortom staten och kapitalet i välfärden. Medarrangör: Forum för frivilligt socialt
arbete
 Samhällsbygget och demokratin, vilken plats har civilsamhället? Medarrangör:
Forum för frivilligt socialt arbete och Berling Press
 Engagemang i en digital samtid. Medarrangör: Forum för frivilligt socialt arbete
och Techsoup, Idealistas bokförlag
 Framtiden för politiken för det civila samhället. Medarrangör: Forum för
frivilligt socialt arbete
 Civila samhällets ödesfrågor. Medarrangörer: Forum för frivilligt socialt arbete
och Idealistas & Sektor3
 Glasstrutsmingel. Medarrangörer: Forum för frivilligt socialt arbete, IOGTNTO och Salus Ansvar
 ”Changing opportunities - on new challenges for neutral humanitarian actors in
modern warfare”. Medarrangör: Röda korset
 Vapenexporten och min tro/mina värderingar
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 Att förebygga och/eller att motverka våldsbejakande extremism? Medarrangör:
One Sweden
 Burma 2011 - "Demokratin" med politiska fångar. Medarrangör: S-studenter,
Olof Palmes Internationella Center och Svenska Burmakommittén

Utøya
Det ofattbara attentatet i Norge påverkade oss alla på ett obeskrivbart sätt. Också
Norden har nu utsatts för terrorattentat där många människor mist livet. Attentatet på
Utøya riktades mot unga människor som samlats för att utveckla sina tankar och idéer
för att bygga en bättre och rättvisare framtid. Förbundsledningen tog redan samma
dag kontakt med vår systerorganisation i Norge för att såväl framföra våra
kondoleanser som att erbjuda stöd och hjälp.
Många i Sverige hade direkta vänskapsband med de drabbade, inte minst inom SSU.
Direkt efter terrorattentatet, som genomfördes en vecka före den svenska SSUkongressens öppnande, erbjöd förbundet genom sina kontakter möjligheter för
kamrater inom ungdomsförbundet att få kontakt med själasörjare från flera religioner.
Under SSU-kongressen arrangerade förbundet under ledning av Eva-Lena Gustavsson
ett särskilt ”Andrum” där kongressdeltagare gavs möjlighet till andakt och reflektion
över det inträffade.

Förbundets politiska arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen utsåg efter förslag från distrikten tre politiska arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna utgår från de politiska prioriteringar som förbundskongressen gjort i
Riktlinjer för politik och verksamhet.
Arbetsgrupperna har haft följande sammansättning:
Alla folks frihet, hela världens fred
Ulf Bjereld, ordförande
Agneta Brendt, förbundsstyrelsen
Lilian Lama, förbundsstyrelsen
Jonas Magnusson, förbundsstyrelsen
Amir Dabboussi, Unga S-muslimer
Gabi Winai Ström, Stockholm
Jon Bergeå, Stockholm
Gisela Brumme, Jönköpings län
Zina Chomille, Uppsala län
Rezene Tesfazion, Uppsala län
Roshna Mahmoudi, Stockholm

Göran Paulsson, Stockholm
Viola Furubielke, Östergötland
Klas Corbelius, Östergötland
Georgette Melki, Östergötland
Åke Johansson, Skaraborg
Liban Wehlie, Bohuslän
Johan Bokvist, Örebro län
Marianne Sjöblom, Västernorrland
Åke Näsholm, Västernorrland
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Mänsklig värdighet
Eva-Lena Gustavsson, ordförande
Eva Hedesand Lundqvist,
förbundsstyrelsen
Abdulkader Habib, förbundsstyrelsen
Görel Sävborg Lundgren,
förbundsstyrelsen
Marina Pettersson, förbundsstyrelsen
Jonas Bergström, Ung Kristen Vänster
David Rutström, Stockholm
Regina Andersson, Värmland
Birgitta L Johansson, Uppsala län
Anna Ardin, Stockholm
Zakia Mirza, Stockholm
Thord Borggren Karlsson,
Östergötland
Måns Gustafsson, Gävleborg
Laila Neck, Skaraborg
Ulf Wallin, Bohuslän
Lars Åsberg, Västernorrland
Elisabeth Hammar, Örebro län
Leif Brandt, Kalmar län
Gerda Henriksson, Norrbotten

Ekonomi, bildning och miljö
Thomas Strand, ordförande
Hilde Klasson, förbundsstyrelsen
Lars G Linder, förbundsstyrelsen
Björn Pernrup, förbundsstyrelsen
Abebe Hailu, förbundsstyrelsen
Anders Ågren, Stockholms län
Susanne Stenlund, Örebro län
Joakim Edhborg, Stockholms län
Per Olof Widell, Uppsala län
Wolfgang Panteleit, Stockholm
Göran Hammer, Sörmland
Anders Härnbro, Östergötland
Reidar Gustavsson, Norrbotten
Rune Lindström, Skaraborg
Jan Erik Lindström, Bohuslän
Aurora Pirakku Eriksson, Västerås

Arbetsgrupperna har sammanträtt i anslutning till förbundsstyrelsens sammanträden
två gånger. En gång i november och en andra gång i mars. Däremellan har
telefonsammanträden också genomförts för att planera och arbeta med de uppdrag
förbundsstyrelsen fört vidare till arbetsgrupperna.
Till förbundsårsmötet 2013 kommer förbundsstyrelsen att kunna lägga fram förslag till
en ny MENA-politik, en politik för Mellanöstern och Nordafrika som till sin grund
har en analys av situationen efter den arabiska våren och de folkliga resningarna i
området. Programmet framarbetas av arbetsgruppen ”Alla folks frihet – hela världens
fred” och kommer senare under 2012 att skickas till grupper och distrikt för
remissbehandling. Till förbundsårsmötet 2014 avser förbundsstyrelsen lämna förslag
till ett Miljöpolitiskt program, som för närvarande bereds av arbetsgruppen ”Ekonomi,
bildning och miljö. Till förbundsårsmötet 2015 är för närvarande planen att
förbundsstyrelsen ska kunna lämna förslag till ett program för Mänskliga rättigheter i
Sverige, ett program som arbetsgruppen ”Mänsklig värdighet” har inlett beredningen
av. Utöver detta har också arbetsgrupperna deltagit i den aktuella politiska debatten
inom sina områden, och där fört fram förbundets ställningstaganden inom sina
områden.
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Politik: vi glöder för solidaritet, jämlikhet &
utveckling
Vårt förbund arbetar i skärningspunkten mellan tro och politik. Med förbundets nya
namn och identitet har behovet av detta snarast blivit tydligare och viktigare. Vi är en
organisation för människor med olika religiös övertygelse som kommit till likartade
slutsatser om vår politiska idé. Behovet av att betona människors rätt till sin religion
och religiositet är fortsatt stort. Förbundsordföranden har kontinuerligt deltagit i de
träffar partiordföranden har med representanter för de olika religiösa
paraplyorganisationerna. Det är en central väg för att öka dialogen mellan partiet och
det religiösa Sverige.
I samband med Ramadan tog förbundsstyrelsen initiativet till att driva frågan om en
mer religionsneutral helgdagsreglering. Med en helgdagsbank istället för dagens
regleringar skulle människor med olika religiös tro och kultur ges möjligheter att fira
sina högtider på ett rimligare sätt. Förbundsstyrelsen har också aktivt deltagit i
debatten för att lyfta fram religionsfriheten
Hur uppdragen från kongressen till förbundsstyrelsen hanterats redovisas närmare i
Bilaga 2.

Alla Folks frihet – hela världens fred
En av förbundets tre arbetsgrupper har på förbundsstyrelsens uppdrag närmare följt
den aktuella politiska utvecklingen inom området, och dessutom arbetat med att
utarbeta förslaget till politiskt program för MENA-regionen, som avses presenteras för
nästa förbundsårsmöte för ställningstagande. Senare i år kommer programmet att
skickas till grupper och distrikt för remissbehandling.
Mer om de internationella biståndsprojekt som förbundet drivit under året redovisas i
det följande.
Hur förbundsstyrelsen närmare hanterat de uppdrag inom politikområdet som
kongressen i Uppsala lämnade framgår av Bilaga 2.
Vapenexport
Under året, särskilt våren 2012, har den svenska vapenexporten i allmänhet och i
synnerhet den till diktaturer som Saudiarabien, fått en enorm uppmärksamhet. Det har
också varit tydligt att exporten inte har folkets stöd och än mindre många S-väljares.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har lyft frågan på många olika sätt, genom
interna möten, offentliga möten, debattartiklar bl a i Norrköpings Tidningar, på
Newsmill, i pressmeddelanden, blogginlägg, intervju i Tro och Politik, inlägg på
Twitter @s_vapenexport och Facebook, där gruppen (S)toppa vapenexporten fått allt
fler medlemmar.
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En höjdpunkt var det välbesökta seminariet i Almedalen 2011 där bla
riksdagsledamöterna Thomas Strand (S) och Caroline Szyber (Kd) deltog. En annan
var medverkan vid manifestation mot vapenexport till diktaturer på Sergels Torg i
mars 2012 där förutom vi även SSU och S-kvinnor tog tydlig ställning.
Förbundets mellanösterngrupp
Under kongressen 2011 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett utkast på en ny
politik för MENA-regionen. Ett sådant arbetsdokument presenterades vid den
internationella arbetsgruppens arbetshelg den 10-11 mars 2012. Detta program
kommer senare under året att skickas till grupper och distrikt för remissbehandling
inför nästa års förbundsårsmöte.
Under 2011-2012 har arbetsgruppen ”Alla folks frihet – hela världens fred” genomfört
två möten med vår arbetsgrupp för Mellanöstern. Mötena samlar 15-20 personer med
ett brett kunnande om Mellanöstern. Gruppen är en viktig resurs för att ge
mellanösternarbetet förankring i vår egen historia.
Under innevarande verksamhetsår har Bernt Jonsson och Ulf Carmesund
representerat STS i SEAPPI-programmet, det ekumeniska följeslagarprogrammet.
Detta fortsätter och utvecklas mycket fint.
Den arabiska våren
Med stöd av Palmefonden genomförde förbundet en fact-findingresa till Egypten i
mars 2011. Under resan togs en mängd kontakter med politiska och civila
organisationer som på olika sätt varit aktiva i eller berörts av revolten vid årets början.
Delegationen leddes av Viola Furubjelke och bestod i övrigt av Maryam Osman
Sherifay, Alaa Idris, Chakib Benmaklouf och Ulf Carmesund. En särskild redovisning
från resan har sammanställts, och finns tillgänglig på förbundets webbplats för
nedladdning, eller också att beställa i tryckt form.
Under februari månad 2012 har STS lämnat in en ansökan till Palmefonden för att
göra en ungdomsresa till Kairo och Gaza under sommaren 2012. Syftet är att 15
ungdomar från Sverige skall lära känna aktivister och politiska partier i den arabiska
våren. STS deltar i en arbetsgrupp för denna resa och i denna arbetsgrupp ingår även
våra ungdomsnätverk liksom SSU och S-studenter.
Den 22 november deltog Hassan El Dahhan i Anna Lindh-seminariet som handlade
om den arabiska våren. Hassan El Dahhan är ledare för 6:e april rörelsen i Kairo, som
är en av de drivande krafterna i den arabiska åren i Egypten. Hassan El Dahhan kom
till Sverige efter rekommendation från Ayman Okeil på Maat for Peace development
and Human Rights in Kairo.
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Ett rättfärdigt samhälle – Mänsklig värdighet
Också inom området Mänsklig värdighet har förbundsstyrelsen på kongressens
uppdrag utsett en särskild arbetsgrupp som svarat för att närmare följa den politiska
utvecklingen inom området. Arbetsgruppen har planerat för seminarium till
sommarens Almedalsvecka, inlett arbetet för att utarbeta förslag till program för
Mänskliga rättigheter i Sverige och deltagit i den offentliga debatten genom flera inlägg
i tidningar och på webben.
I media och på andra sätt har förbundsstyrelsen skapat opinion inom ett flertal
politska sakfrågor inom området, exempelvis att bekämpa barnfattigdomen och allas
rätt till bostad.
Hur förbundsstyrelsen hanterat uppdragen från kongressen 2011 redovisas närmare i
Bilaga 2.
Asylpolitik
Förbundsstyrelsen har varit engagerad i asylpolitiken på flera sätt. Förbundsstyrelsen
har gjort uttalanden och skrivit brev till Migrationsöverdomstolen om Svensk
asylpolitik avseende behandlingen av flyktingar från Syrien, där det tog orimligt lång
tid innan Sverige tog ställning för att inte verkställa utvisning av personer till Syrien.
Det asylpolitiska program som tidigare utarbetats har distribuerats och finns med
bland de mötesmaterial som erbjuds grupper och distrikt. En mindre grupp inom
arbetsgruppen Mänsklig värdighet har sökt kontakt med de olika distrikten inom
förbundet för att upplysa om förbundets asylpolitiska program och uppmuntra till
diskussion lokalt. Dessa kontakter har visat att programmet inte hittills blivit särskilt
känt inom förbundet. Medlemmarna i gruppen har också inbördes informerat
varandra om vad som händer i riksdagen och i omvärlden när det gäller asyl- och
migrationspolitik.
Påskuppropet 2011
Påskuppropet,
som
initierats
i
protest
mot
försämringarna
av
socialförsäkringssystemen, genomförde också under 2011 en mängd aktiviteter.
Förbundet utarbetade ett flygblad som kunde användas i samband med lokala
aktiviteter, och det har laddats hem ett flertal gånger. I mediadebatten har vi också
deltagit aktivt, och drivit en mänsklig och solidarisk utgångspunkt i
socialförsäkringsfrågan, med utgångspunkt från förbundets politiska linje.
Alkoholpolitik
Numera traditionsenligt, arrangerades ett alkoholfritt mingel under Almedalsveckan i
samverkan med IOGT-NTO. Förbundet har också drivit vår restriktiva linje i
alkoholfrågan genom deltagande i den offentliga debatten, inte minst i försvaret av
Systembolagets detaljhandelsmonopol.
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Ekonomi, bildning och miljö
Den tredje arbetsgrupp som förbundsstyrelsen utsett på uppdrag av
förbundskongressen 2011 är inom området Ekonomi, bildning och miljö.
Arbetsgruppen har deltagit i den offentliga debatten, för att föra fram förbundets
ställningstaganden såväl genom debattartiklar, seminarier och på webben. Under året
har också arbetsgruppen genomfört ett seminarium under Almedalsveckan 2011, och
planerar för ytterligare ett seminarium till sommarens vecka.
Ekonomi och arbete
Välfärden ska finansieras och fördelas solidariskt, men samtidigt värna varje människas
rätt till sina egna val. Förbundsstyrelsen antog under hösten ett uttalande om behovet
av att försvara mångfalden av välfärdsutförare, samtidigt som behovet av en effektiv
användning av skattemedel måste tillförsäkras. Den debatt som följde i spåren av de
stora vinstuttagen från av utländska riskkapitalbolag ägda äldreomsorgsföretag, blev
enligt förbundsstyrelsens bedömning alltför förenklad och dualistisk för att faktiskt
försvara både rätten till egna val och behovet av effektiv användning av skattepengar.
Förbundsstyrelsens uppfattning är den att det är angeläget att ge många aktörer, med
huvudsakligt intresse av verksamheten och brukarna, inom välfärden. De aktörer med
huvudsakligt syfte att få snabb avkastning på sitt insatta kapital behövs inom andra
branscher med större finansiella risker. Mångfalden inom välfärden försvaras bäst
genom att ge bättre utrymme för aktörer utan vinstintresse. Bättre villkor för nonprofit-företagen om välfärden är därför en angelägen väg framåt.
Förbundet deltog också i debatten kring det sysselsättningspolitiska ramverk, som
fastställdes av partiets förtroenderåd i slutet av 2011. Med ramverket tvingas politiken
bli inriktad på allas rätt till arbete.
Hur förbundsstyrelsen hanterat uppdragen från kongressen 2011 redovisas närmare i
Bilaga 2.
Miljö- och klimatarbete
Förbundsstyrelsen har genom deltagande i flera seminarier drivit förbundets politiska
linje i frågan om behovet av en ny politik för att stoppa uppvärmningen, bland annat
genom det seminarium som arrangerades under Almedalsveckan under rubriken
”Tillväxt för hållbar utveckling”. Vi har också varit representerade inför planeringen av
Sveriges deltagande i konferensen Rio +20. Vår linje att energisystemet måste
förändras och att kärnkraften ska fasas ut har drivits genom bland annat debattartiklar.
Arbetsgruppen har också inlett arbetet med att utarbeta förslag till Miljöprogram för
förbundet. Avsikten är att förslaget till miljöprogram ska kunna skickas på remiss till
hösten 2013, för att sedan behandlas och beslutas av förbundsårsmötet 2014.
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Internationell biståndsverksamhet
Socialdemokrater för tro och solidaritet har sedan länge en omfattande internationell
verksamhet. Med stöd från den offentliga biståndspolitiken kan vi förmera genom
Broderskapsfonden insamlade medel och genomföra viktiga projekt i utsatta delar av
världen. För förbundet innebär den internationella projektverksamheten dels att vi får
möjlighet att bidra till framförallt demokratiutveckling och ett stärkande av de
mänskliga rättigheterna, men också att vi ges möjligheter att nära och direkt följa den
politiska utvecklingen i de delar av världen, där behovet av demokrati och mänskliga
rättigheter är som störst.
Demokratiutveckling i Gaza, Palestina – i samarbete med CIVITAS Institute
Sedan 2007 samarbetar Socialdemokrater för tro och solidaritet med Civitas Institute
på Gaza. Arbetet innebär i korthet att palestinska NGO:er på Gaza ges träning i att
sköta sin NGO – Non Governmental Organisation. Resultaten är goda och många
små NGO har efter avklarad kurs med Civitas lyckats söka extern finansiering. STS
samarbete med Civitas Institute kan därmed bidra till att unga män och kvinnor ges
kunskap och ett meningsfullt arbete så att de bidrar till att bygga upp Gazaremsan.
Under 2011 har träningen alltmer fokuserat samtal med PNA på policynivå för att
NGO skall vara bättre rustade att vara watch dog och kräva av sin regering att de
levererar den service och den välfärd de är skyldiga. Vi vet att välutbildade kvinnor ges
en mer jämlik roll i samhället, att risken för att giftas bort i unga år minskar och att
välutbildade kvinnor i vuxen ålder föder ett mindre antal barn. På detta vis ger de
kurser Civitas ordnar både unga män och unga kvinnor på Gaza en ökad möjlighet till
ett meningsfullt och jämlikt liv. Sedan 2007 har Civitas stadigt ökat antalet kvinnor i
sina program och nu är fördelningen 49 % kvinnor och 51% män.
Som del i vårt projekt har Civitas under tre år (2009, 2010 och 2011) arrangerat
konferenser om det civila samhällets roll i arabvärlden. Den första konferensen var i
Gaza och de två senaste var i Kairo. Orsaken att konferenserna förlades i Kairo i
december 2010 var att samarbetsparten från Egypten inte gavs tillstånd att besöka
Gaza till konferensen. I och med att konferenserna förlagts till Kairo har nya
samarbeten etablerats. Numer gör Civitas konferenser och studentutbyten med Maat
for Peace development and Human Rights in Kairo. Detta innebär att ca 20 unga från
de NGO:er som tränas av Civitas ges möjlighet att resa utanför Gaza för att stimuleras
av kontakter med NGO:er i Kairo och för att ges möjlighet att lämna den blockerade
Gaza-remsan. Konferensen i december 2011 besöktes av fem från Sverige: Lars G
Linder förbundssekreterare, Talla Alkurdi från S-studenter, Linnea Swedenmark och
Andreas Kjellander från SSU samt Ulf Carmesund, internationell sekreterare.
Under året 2011-2012 har samarbetet mellan STS och Civitas tagit flera kvalitativt nya
steg. Sedan 2010 har Civitas, STS och Maat diskuterat att starta en slags
demokratiakademi för civila samhället i arabvärlden. Denna har givits arbetsnamnet
Civitas Academy och den skall vara placerad i Kairo. Flera aktörer i Palestina och
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Egypten men även i Jordanien och i Jemen visade intresse redan 2010. Till de
konferenser Civitas gjort har det kommit flera deltagare och besökare från andra
arabiska länder. Efter den arabiska våren 2011 har många fler visat intresse för Civitas
Academy och planerna har konkretiserats allt mer. Under februari 2012 lämnade STS
in en ansökan om förstudiemedel till Palmecentret för att planera hur Civitas Academy
kan byggas. I juni månad kommer en grupp från STS att resa till Kairo för att
tillsammans med andra aktörer i Kairo arbeta fram ett grundkoncept för Civitas
Academy. Samtidigt har Civitas lämnat in en ansökan till EU inom programmet:
”Strengthening the Capacities of Non-State Actors Actions in partner countries”.
I EU-ansökan ingår STS som en part bredvid Maat for Peace, Development & Human
Rights Association i Kairo, Arab World Democracy and electoral Monitor (Al Marsad)
på Västbanken i Palestina, United Nations Youth Association of Tunisia (UNYAT),
HORIYAT for Development and Human Rights i Libyen, Association of Civil Society
and Development Institute (STKED) I Turkiet samt till slut: Ideaz, Institut für
interkulturelle und vergleichende Forschung (Ideaz. Institute for intercultural and
comparative research) i Österrike. Huvudansökande är Civitas Institute på Gaza.
Under 8-15 mars 2012 hade STS besök av Civitas och Maat. I delegationen ingick
Maher Issa som är generalsekreterare för Civitas Institute, Ayman Okeil som är
generalsekreterare för Maat, Fidaa Alzaanin som är aktiv inom Civitas kurser på Gaza
och Rahma Zineldin som är TV-reporter i Egypten och dessutom aktiv inom Maat.
Under veckan träffade besöket följande svenska institutioner: ILAC – International
Legal Assistance Consortium, Utrikesdepartementet, Kista folkhögskola, Sjöviks
folkhögskola, STS förbundsstyrelse, STS arbetsgrupp för internationellt arbete, SSU,
Ship to Gaza, IDEA – The International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, SIDA, Palmecentret, den svenska Demokrati akademin, och sex ledamöter
i riksdagen: Peter Hultqvist, Thomas Strand, Marie Nordén, Maria Stenberg, Carina
Hägg (s) Torbjörn Björlund (v). Dessutom träffade de även tidningarna Tro & Politik,
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Besöket delfinansierades av Tage Erlanders
fond för internationellt samarbete. Ett återkommande samtalsämne i dessa möten var
Civitas Academy, och idén tas emot mycket positivt.
Projekt Cypern
Vid sammanträde den 2-3 september beslutade STS förbundsstyrelse att ställa sig
positiv till att ta det administrativa ansvaret för projektet ”Religious Track in the Cyprus
Peace Process”. Ansökan är inlämnad till svenska utrikesdepartementet och beviljad.
Projektet omsluter 330 000 kronor, och anslaget är 300 000 kronor. Detta innebär en
fortsättning av ett arbete som pågått sedan 2009.
Bakgrunden är att under 2009 inledde Peter Weiderud, i samarbete med Sveriges
ambassad i Nicosia, ett arbete med initiativet ”the Religious Track in the Cyprus Peace
Process”. Det har tidigare inte förekommit något relevant medlingsarbete med
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inriktning på de religiösa ledarna, och inte heller någon konstruktiv kontakt mellan de
två viktigaste religiösa ledarna sedan Cypernkonflikten startade.
Det övergripande målet för initiativet är att uppmuntra de religiösa ledarna på Cypern
att arbeta tillsammans för förtroendeskapande, fred och försoning och att spela en
konstruktiv roll i fredsprocessen på ön.
Under sommaren 2011 genomfördes ett ungdomsläger på Cypern där ungdomar från
norra och södra Cypern deltog, samt ungdomar från Israel och Palestina. Under lägret
lärde de olika grupperna känna varandra. Via professionell handledning guidades
ungdomarna hela veckan varsamt fram genom diskussioner om den egna gruppens
och de andra gruppernas identitet och historia.

Organisation
Medlemsvärvning
En folkrörelse kräver medlemmar för att leva. Därför är ett kontinuerligt
medlemsvärvningsarbete av största betydelse för vårt förbunds möjligheter att vara en
relevant och viktig kraft.
Hur uppdraget från förbundskongressen hanterats av förbundsstyrelsen redovisas
närmare i Bilaga 2.
Under året har inemot 250 nya medlemmar skrivits in i rörelsen. Expeditionen har
medverkat vid ett antal möten för att stimulera värvningsaktiviteter. Foldrar, flyers och
broschyrer att användas i medlemsvärvningen finns alltid att beställa hos
förbundskansliet. Tidningen Tro & Politik har kontinuerligt använts för
medlemsvärvningsinsatser. En kampanj för att värva en medlem och få en present har
genomförts.
Genom Facebook och Twitter har förbundet kontinuerligt informerat om samt fört
dialog kring aktiviteter, ställningstaganden och insatser. På förbundets webbplats finns
möjlighet att registrera sig som medlem. Det är den vanligaste vägen in i förbundet för
nya medlemmar.
Någon samling för nya medlemmar har inte kunnat genomföras under året, men
planeras för hösten 2012.
Medlemsvärvningsinsatserna har riktat sig i första hand till följande grupper:
 Progressiva kristna – till exempel medlemmar i Kristna Studentrörelsen och
Kristna Fredsrörelsen
 Kristna invandrare
 Progressiva judar och muslimer, samt progressiva från andra traditioner
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 Svenska kyrkans socialdemokratiska politiker
 Aktiva socialdemokrater med internationellt och socialt engagemang
 Privatreligiösa, en växande grupp i samhället som är andligt sökande men
inte medlemmar i något samfund

Lokal och regional utveckling
Under året har nya grupper bildats på följande ställen: Hjärta Troende
Socialdemokrater, Stockholm.
Arbetet med att bilda distriktsorganisation Jämtland har ännu inte kunnat fullföljas.
Arbetet med att starta verksamhet i Halland har intensifierats, och sannolikt kommer
ny verksamhet igång under 2012. Kronobergsdistriktet konstituerades under våren
2011.
Studier
Ett studieprogram för 2011-2012 presenterades under året. I programmet finns förslag
till studiecirklar runt de böcker Broderskaps Förlag AB givit ut, samt runt tidningen
Tro & Politik. Nytt för året var dessutom förslag på studiecirkel med utgångspunkt
från boken Den trebenta pallen av Joe Frans och Pär Granstedt.

Förbundets ungdomsnätverk
Nätverket Unga S-Muslimer
Verksamhetsåret 2011 var nätverket Unga S-Muslimers första verksamma år.
Nätverket konstituerades i mars 2011 med ett tjugotal intresserade deltagare. Under
året har nätverket haft ca 5 styrelsemöten, deltagit internationellt på
representationsuppdrag, funnits med på Sveriges Unga Muslimers konferens för att
sprida information om nätverket och värva medlemmar och har nått ut genom
Socialdemokrater för Tro och Solidaritets tidning Tro och Politik. Främst har styrelsen
fokuserat på att diskutera och lägga en grund för vad nätverket ska prioritera och hur
strukturen ska se ut.

Nätverket för ung kristen vänster
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av
Jonas Bergström, ordförande
Linnea Jacobsson, vice ordförande
Zina Chomille, kassör
Simon Wessbo, ledamot
Hanna Johansson, ledamot
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Möten
Under verksamhetsåret har Ung Kristen Vänster fungerat som ett nätverk med den
mesta av verksamheten på internet.
En annan gud är möjlig
Den 9-11 december höll Ung Kristen Vänster en kurs i befrielseteologi med namnet
“En annan gud är möjlig”. Under helgen diskuterades hur vi kan använda vår kristna
tro till att befria oss själva och våra medmänniskor. Bland annat hölls pass om
feministisk och palestinsk befrielseteologi samt icke-våld. Kurser var mycket lyckad.
Media
Under verksamhetsåret har Ung Kristen Vänster också synts i intervjuer i tidningar,
TV, samt i debattartiklar.

Kommunikation och media
Nyhetsbrev, förbundscirkulär
Förbundsexpeditionen skickade via e-post ut ett nyhetsbrev några gånger i månaden
under våren, och från hösten en gång i månaden. Under året sändes totalt 13 nyhetsbrev ut. Nyhetsbrevet kan man prenumerera på via förbundets webbplats. Från hösten
2012 sänds nyhetsbrevet dessutom till samtliga medlemmar som vi har e-post till.
Från förbundsexpeditionen sänds också ett Förbundscirkulär med aktuella frågor och
händelser inom förbundet. Under året sändes 9 förbundscirkulär ut. Det skickas till
distriktens och gruppernas ordförande. Huvudsakligen skickas förbundscirkulären via
e-post. Det är önskvärt att förbundscirkulären vidarebefordras inom distrikts- och
gruppstyrelserna.

Mediestatistik
Förbundet syns i svensk massmedia. Under året har förbundsexpeditionen mätt de
artiklar som publicerats i de flesta svenska tidningar. Vi har inte en helt komplett
avscanningsmöjlighet, och måste därför inleda med att säga att publiciteten faktiskt
varit mer omfattande än vad som framgår av följande redogörelse.
Mätresultaten räknas så, att en tidnings upplaga enligt TS (Tidningsstatistik) ingår för
varje artikels publicerande. Exempelvis har Sydsvenskan 116 600 i upplaga. Varje
artikel publicerad i Sydsvenskan ger 116 600 ”poäng”. Normalt sett kan man säga att
nyhetsartiklar i tidningen läses av omkring 70-90 procent av läsarna, medan
debattartiklar läses av 5-25 procent av läsarna. Vidare vet man av undersökningar att
en tidning läses av drygt två läsare.
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Sammantaget har förbundet publicerats i en samlad upplaga av omkring 20 miljoner
tidningar. Av detta är drygt 11 miljoner exemplar nyhetsartiklar och omkring 8,5
miljoner exemplar debattartiklar.
Under året handlade en stor del av publiciteten, närmare hälften om socialdemokratins
kris. Sådana artiklar är registrerade under rubriken ”Övriga områden”.
Total publicitet
Varav nyhetsplats
Varav opinionsplats
"Alla folks frihet"
Varav nyhetsplats
Varav opinionsplats
"Mänsklig värdighet"
Varav nyhetsplats
Varav opinionsplats
"Ekonomi, bildning och miljö"
Varav nyhetsplats
Varav opinionsplats
"Tro&Politik"
Varav nyhetsplats
Varav opinionsplats
Övriga områden
Varav nyhetsplats
Varav opinionsplats

19453200
11026200
8427000
3232700
1895300
1337400
1690700
233400
1457300
123300
65100
58200
3407300
1075100
2332200
10999200
7757300
3241900

Bloggen kristen vänster
Under 2011 besöktes bloggen kristen vänster av drygt 17 000 besökare. Det är en liten
minskning jämfört med 2010 då besökarantalet var drygt 23 000. Antalet inlägg under
året var omkring 60.

Sociala medier
Twitter har i första hand använts för att tipsa om våra blogginlägg och
pressmeddelanden, men under vissa perioder som exempelvis i samband med vårt
deltagande i Ship to Gaza har Twitter använts för direktinformation. Vår twitterkanal
@kristanvanster har runt 800 följare och huvudsaklig målgrupp är journalister.
På Facebook har vi skapat en ”offentlig profil” där man som användare kan bli ”fan”
eller följare som det kallas på svenska. Facebookprofilen ”Socialdemokrater för tro
och solidaritet” speglas till förbundets webbplats. Förbundet har här omkring 500
följare.
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www.trosolidaritet.se
I och med att förbundet bytt namn har vi också ett nytt domännamn
www.trosolidaritet.se. Webbplatsen är byggd så den blir automatiskt uppdaterad i
relativt hög utsträckning. Det innebär att vi har flöden från bloggar, Facebook och
pressmeddelanden lagda till hemsidan. Undersidorna utvecklas kontinuerligt med
utgångspunkt från kongressens riktlinjer för politik och verksamhet.

Tidningen Tro & politik
Förbundet har sedan starten en egen tidning.
Förbundsstyrelsen har lagt fast tidningens politiska linje i ett publicistiskt uppdrag till
ansvarige utgivaren. Under året har inte förbundsstyrelsen funnit anledning att justera
uppdraget, som senast justerades i samband med att tidningen fick huvudnamnet Tro
& Politik i slutet av 2010.
Arbetet med att värva nya prenumeranter till tidningen har pågått kontinuerligt. Under
inledningen av året fanns Christina Andersson på förbundsexpeditionen, inom ramen
för arbetsmarknadspolitiska insatser, och arbetade med att kontakta presumtiva
prenumeranter. Hennes insatser hade stor betydelse för att
tidningen också 2012 ska kunna ges ut som endagstidning.
Tidningens upplaga är ett problem, och förbundsstyrelsen
överväger kontinuerligt vilka insatser som bör göras för att öka
antalet prenumeranter.
Under 2011 kontaktades kyrkor, moskéer och andra religiösa
institutioner med erbjudande om prenumeration. Till
gruppernas och distriktens stöd utarbetades och uppdaterades
också prenumera-tionsmaterial som såväl kan laddas hem från
tidningens webbplats som beställas från förbundsexpeditionen.
Trots insatserna är upplagan farligt nära den nedre gräns som finns för att erhålla
presstöd. Utan presstöd finns inga förutsättningar för fortsatt utgivning av tidningen.
Den presstödsgrundande upplagan för såväl 2011 som 2012 är mycket nära den
absolut lägsta nivån.
Vi har därför all anledning att intensifiera insatserna för att värva nya prenumeranter. I
mars 2012 har därför förbundsstyrelsen beslutat att finansiera gruppers och distrikts
beställning av tidningar för utdelning. Förbundet står för distributionskostnaden och
AiP Media, som producerar tidningen, svarar för de extra tryckkostnaderna.
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Broderskaps förlag AB
När tidningsverksamheten flyttades från Broderskaps Förlag AB beslutade
förbundsstyrelsen att istället inrikta arbetet i sitt dotterbolag på bokutgivning. Med ett
eget bokförlag har förbundet möjligheter att delta i den offentliga debatten också med
tryckta böcker. Sedan återstarten av förlagsverksamheten har därefter förbundet och
Broderskaps Förlag AB givit ut flera titlar.
Broderskaps Förlag AB är fortsatt ett helägt dotterbolag till förbundet. Bolaget har
däremot numera ingen anställd personal, och den ekonomiska omsättningen är relativt
blygsam.

Slutord
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet strävar att söka sanning och rätt, även då det
kan gå emot tillfälliga opinionsvindar. Vi stimulerar ett fritt och oberoende
tankeutbyte, eftersom det ger bäst förutsättningar för nya idéer och nya lösningar.
Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig
skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift
är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse.
Samhället ska inte bara förvaltas, utan utvecklas och förändras. Varje tid har sina
problem och förutsättningar. För oss troende socialdemokrater är uppdraget större än
partiet och större än den dagsaktuella kompromissande politiken.
Vi står vi upp för de mänskliga rättigheterna, och vill konsekvent försvara dem, inte
minst när politiska majoriteter söker begränsningar. Vår ambition är att gå vidare och i
varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem.
Människovärdet är okränkbart och känner inga nationsgränser. Därför är vårt politiska
engagemang globalt. Vi vill skapa en värld där samarbete och solidaritet bygger
människor starkare och friare.
Förbrukningen av jordens naturresurser måste ersättas med ett hushållande av
resurserna så att vi kan lämna över en värld till kommande generationer i bättre skick
än den vi förvaltar idag. Det är inte genom försämringar av människors livsvillkor den
förändringen ska ske, utan genom fortsatt utveckling och genom att befria människors
innovationsrikedom.
Vi är politiska optimister, inte för att vi för att vi bekänner oss till enkla ekonomiska
utvecklingsteorier, utan för vi tror på människors kraft att möta också svåra politiska
utmaningar i ett ansvarstagande för varandra och för framtiden.
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Vår väg är att tillsammans vara aktiva och engagerade i samhällsbygget. Såväl i den
lokala politiken som på den globala utvecklingsarenan.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar
solidariteten och slåss mot orättvisorna. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs,
alla får plats och ingen diskrimineras.
Med denna verksamhetsberättelse överlämnar den avgående Förbundsstyrelsen sin
rapport från ett spännande år till Förbundsårsmötet
Peter Weiderud
Cecilia Dalman Eek

Lars G Linder

Eva-Lena Gustavsson

Thomas Strand

Ulf Bjereld

Abdulkader Habib

Lilian Lama

Eva Hedesand Lundkvist

Görel Sävborg Lundgren

Björn Pernrup

/
Hilde Klasson

Agneta Brendt

Marina Pettersson

Abebe Hailu

Jonas Magnusson
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Bilaga 1 Förbundsstyrelsens ledamöters aktiviteter
2011 i urval
Följande är en sammanställning över ett urval av de aktiviteter förbundsstyrelsens
ledamöter medverkat vid, där de företrätt förbundet.
Peter Weiderud
Förbundsordförande
Peter Weiderud är också adjungerad till verkställande utskottet och partistyrelsen för
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Han är dessutom ledamot i styrelsen för
Olof Palmes Internationella Centrum. Peter Weiderud har representerat förbundet vid
Socialdemokraternas förtroenderåd och kongresser.
26/1
28/1
10/2
24/2
12/3
7/4
14/4
1/5
25-27/3
6/4
5/5
6-8/6
15/6
3-9/7
24-31/7
22/9
4/10
5/10
9/11
19/11
1/12

Jönköping Broderskapskväll
Möte med partiets valberedning
Seminarium med Olle Sahlström om politik och andlighet
Möte med partiets valberedning
Möte med Abduh Salam, Libyska föreningen
Västerås Broderskapsgrupp
Välkomstlunch för Cyperns ambassadör, Stockholm
Första maj i Arboga
Extrakongress
Seminarium med Arena och utrikesutskottets s-grupp
Seminarium med Arena och utrikesutskottets s-grupp
Ledarträff för ungdomsutbyte på Cypern
Möte med Egyptiska socialdemokrater, Cairo
Almedalsveckan, Visby
Ungdomsutbyte på Cypern
Distriktsmöte i Västerås
ABF-seminarium om Afghanistan, Stockholm
STS och AK-möte i Helsingborg
Seminarium med Arena och utrikesutskottets s-grupp
Debatt om extremhögern, Socialistiskt Forum, Strockholm
Seminarium med Arena och utrikesutskottets s-grupp
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Cecila Dalman Eek
Vice förbundsordförande
Cecilia Dalman Eek är också president för International League of Religious Socialists
(ILRS). ILRS är associerad medlem i Socialistinternationalen. Hon är ordförande för
Göteborgsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Uppdraget som president för ILRS innebär att Cecilia Dalman Eek har deltagit vid
internationella sammanträden som representant för vår international. Hon har också
bland annat medverkat vid Södra Älvsborgs distriktsårsmöte om "Tro och politik i vår
tid" och om namnbyte. Hon är också engagerad i arbetet med att skapa en ny profil
och identitet för förbundet, och har arbetat aktivt med att stärka förbundets
mångreligiösa profil.
Lars G Linder
Förbundssekreterare
Lars G Linder är också ledamot i styrelsen för Tage Erlanders Fond för internationellt
samarbete och verkställande direktör för Broderskaps Förlag AB. Han ingår i
förbundsstyrelsens arbetsgrupp ”Ekonomi, bildning och miljö”. Lars G Linder är
ordförande för Sörmlandsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet.
12/1
15/1
10/2
12/2
16/2
14/2
22/2
28/2
16/3
4/7
7/7
5/8
14/9
19/9
6-8/10
25/10
15/11
29/11
19-20/12
2012
11/2
29/2
3/3

Klimatfrågan, anförande, PRO Torshälla
Förbundets namn, Jönköpings läns kristna Socialdemokrater, Vaggeryd.
Klimatfrågan, föreläsning, ABF Strängnäs
Årsmöte Västerås Kristna Socialdemokrater
Årsmöte Botkyrka Kristna Socialdemokrater
Förbundets identitet, möte med Uppsaladistriktet, Uppsala
Årsmöte Norra Järva Troende Socialdemokrater, Kista, Stockholm
Årsmöte Katrineholms Kristna Socialdemokrater
Klimatfrågan, föreläsning, ABF Eskilstuna
Tillväxt för hållbar utveckling, Almedalsveckan
Ship to Gaza, Seminarium under Almedalsveckan
Manifestation mot terrordåden i Norge, Sergels torg
Förbundets nya namn och identitet, Linköpings KSG
Kyrkopolitisk arbetsgrupp, tro och solidaritet i Dalarna
Överläggningar med Civitas, Gaza, i Kairo
Inför Rio +20, Miljödepartementet
Förbundets nya namn och identitet, tro och solidaritet i Göteborg
Förbundets nya namn och identitet, Piteå KSG
Konferens om det civila samhällets roll i arabvärlden, Kairo
Kyrkopolitiskt seminarium, tro och solidaritet i Dalarna
Förbundets nya namn och identitet, Uppsala Broderskapsgrupp
Distriktsårsmöte, tro och solidaritet i Jönköpings län
29

17/3
24/3
24/3
25/3

Gävleborgsdistriktets årsmöte, Söderhamn
Stockholms läns STS-distrikt och Stockholms STS-distrikt,
distriktsårsmöte
Sydöstra KSG, Stockholm, årsmöte
Östergötlands Socialdemokrater för tro och solidaritet, distriktsårsmöte

Eva-Lena Gustavsson
Eva-Lena Gustavsson har lett förbundsstyrelens arbetsgrupp Mänsklig värdighet. Hon
är ordförande för Värmlandsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet.
3-7/7
1-3/8
20/9
20/10

Seminarier m m under Almedalsveckan Visby
Andrum, SSU kongressen, Stockholm
SKL:s konferens om Mänskliga Rättigheter, Stockholm
Moderator i seminariet "Människan och klimatet är gränslösa" med Berit
Högman ordf i kulturutskotet, Thor Heyerdahl dy, Torsby
klimatfilmfestival The Green Planet, Torsby
29/10
Konferensen "Politik och samhälle", ÖrebroVärmlDals distrikt sv Svenska
Missionskyrkan, Karlstad
30/10
Medlemsmöte om Barnfattigdomen, Jönköpings Broderskapsgrupp
31/10
Medlemsmöte om Barnfattigdomen, Värnamo Broderskapsgrupp
1/11
Morgonandakt och besök på Hela människan, Värnamo
17/11
Moderator på "Berättelser från Västbanken -om att slå följe en bit på
vägen mot fred" Marcus Engström Ekumeniska följeslagarprogrammet,
Arvika Broderskapsgrupp och Värmlands distriktet
19-20/11 Arbetshelg Mänsklig värdighet, Stockholm
2012
27/1
Möte om partiprogrammet med Lars Enkvist
3/3
Örebrodistriktets årsmöte, Örebro
10-11/3 Arbetshelg Mänsklig värdighet, Stockholm
Thomas Strand
Thomas Strand har lett förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö.
Han är också gruppledare för förbundets riksdagsgrupp, och ordförande för
Jönköpingsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Distriktsårsmöte i Jönköping mars 2011
1 majfirande i Tranås
Motionsskrivande tillsammans med riksdagsgruppen (STS) i riksdagen.
Höstturné i Värnamo tillsammans med Eva-Lena Gustavsson, nov 2011
Besök i den lokala gruppen i Värnamo, nov 2011
Därtill kommer många olika slags arbetsplats- och studiebesök kopplat till uppdraget
som riksdagsledamot.
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Ulf Bjereld
Ulf Bjereld har lett förbundets arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens fred.
5/2
7/2
8/2
5/3
14/4
4/5
25/5
4/7
4/7
6/7
8/7
6/8
24/10
27/10
16/11
17/11
23/11
30/11

Försoning och dialog i Palestina. Olof Palmes Internationella
Center/Laboremus. Uppsala.
Socialdemokratin inför framtiden. Marks Arbetarkommun. Skene.
Gaza after the Ships. ABF. Göteborg.
Distriktsårsmöte Sveriges kristna socialdemokrater. Jönköping.
Den nödvändiga politiken. ABF. Stockholm
Ideologifest. Tjänstemännens socialdemokratiska förening.
Vart går socialdemokratin? Svenska humanistiska förbundet. Borås
Religion och politik. Svenska Kyrkan. Visby
Svenskt Natomedlemskap samt friheten på nätet. Debattboxning. Svenska
Freds. Visby
Vem vinner valet 2014? Ohlininstitutet. Visby
Låt tusen Almedalar blomma! Expressen. Visby
Aldrig mera krig! Hiroshimadagen. Yrkesgrupper för fred. Göteborg
Vägar till fred och frihet i Mellanöstern. Forum Helena. Skövde
Vägar till fred och frihet i Mellanöstern. Uppsala kristna
socialdemokrater/ABF. Uppsala
Den nödvändiga politiken. Kvalitetsmässan. Politikerdagarna. Göteborg
Utmaningar för socialdemokratin? Socialdemokraterna i Alingsås. Alingsås
Vägar till fred och frihet i Mellanöstern. Internationella socialdemokratiska
föreningen. Göteborg
Arbetarrörelsen i Mellanöstern. Arena. Stockholm.

Abdulkader Habib
Abdulkader Habib ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Mänsklig värdighet. Han har
bland annat varit engagerad i arbetet att bredda förbundets kontakter gentemot
människor med olika religiös tro.
Lilian Lama
Lilian Lama ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens
fred och har deltagit i deras arbete. Lilian är ledamot i Stockholms läns distriktsstyrelse
av Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Lilian har haft dialog med koptiska grupper i norrort i Stockholm i syfte att försöka
starta en gruppverksamhet och det arbetet fortgår, dessutom pågår ett arbete för att
återuppliva en nedlagd grupp i distriktet. Hon har dessutom haft kontakter med
nätaktivisten Mehdi Gharbi.
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Görel Sävborg Lundgren
Görel Sävborg Lundgren ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Mänsklig värdighet.
Hon skriver bland annat inlägg i Flyktingbloggen en gång varje månad
16/1
26/2
9/4
12/4

telefonmöte med arbetsgruppen för asylpolitik
telefonmöte med arbetsgruppen för asylpolitik
telefonmöte med arbetsgruppen för asylpolitik
asylgruppen besökte Fredrik Lundh Sammeli, talesperson för (s) i
migrationspolitiska frågor i riksdagen
17/4
telefonmöte med arbetsgruppen för asylpolitik
17-19/6 lokalt huvudansvarig för förbundskongressen i Uppsala
18/8
telefonmöte med asylgruppen
3/9
telefonmöte med asylgruppen
2/11
deltagit i Arbetsmarknadsdepartementets remissmöte angående Mänskliga
rättigheter
19-20/11 Arbetshelg Mänsklig värdighet, Stockholm
2012
10-11/3 Arbetshelg Mänsklig värdighet, Stockholm
Eva Hedesand Lundqvist
Eva Hedesand Lundqvist ingår i förbundsstyrelens arbetsgrupp Mänsklig värdighet.
Hon är också ordförande för Norrbottensdistriktet av Socialdemokrater för tro och
solidaritet. Eva Hedesand Lundqvist sänder lokalradio i Luelå en gång i månaden om
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
2/11

Remissmöte angående utredning om Mänskliga rättigheter, Rosenbads
konferenscentrum, Stockholm

6/12

Seminarium om Tro och HBT arrangerat av Ungdomsstyrelsen, Luleå

Björn Pernrup
Ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö. Har ingått i
Skånedistriktets styrelse och informerat denna om arbetet på förbundsnivå. Deltagit
aktivt i arbetet med kontakter med företrädare för andra religioner.
Hilde Klasson
Hilde Klasson ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö.
Hon har också under året varit ordförande för Uppsaladistriktet av Socialdemokrater
för tro och solidaritet.

32

Agneta Brendt
Agneta Brendt ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens
fred. Hon är därutöver bland annat vice ordförande för Gävleborgsdistriktet av
Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Marina Pettersson
Marina Pettersson ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Mänsklig värdighet.
Abebe Hailu
Abebe Hailu ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö.
Jonas Magnusson
Jonas Magnusson är ansvarig för frågor om tidningen Tro & Politik. Han ingår i
förbundsstyrelsens arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens fred.
Torsdag den 15 Mars – träff med AIP Medias ansvarig utgivare Bo Sahlin,
förbundssekreterare Lars G Linder, Hanna Hellström, chefredaktör Tro och Politik.
Därefter telefonkontakter med distrikten i syfte att mobilisera till träffen den 5 maj
nedan kring prenumerationsvärvning.
Torsdag den 26 April – deltagande vid Concord Sveriges årsmöte och policymöte. Blir
invald i Concords styrelse på mandat från STS.
Lördag den 5 Maj – träff med tidningsombud och representanter från distrikten i syfte
att stärka kunskapen om tidningen och strukturen kring prenumerationsvärvanden.

33

Bilaga 2 Uppdrag från förbundskongressen 2011 till
förbundsstyrelsen med redovisning av hantering
Område

Uppdragsformulering

Åtgärd

Organisation

Verka för att sidoorganisationerna inom partiet får möjlighet
att uttaxera medlemsavgift direkt från respektive nivå till den
enskilde medlemmen utan mellanhänder. (Motion E7)

Diskussion med
partiexpeditionen i frågan
pågår tillsammans med Skvinnor.
Ingår som integrerad del av
profil- och identitetsarbetet.

Att Broderskapsrörelsen inför rutiner för att bättre stimulera
och ta till vara engagerade medlemmars initiativ (Motion E8)
Tillhandahålla material för medlemsvärvning i form av
broschyrer, knappar och annat material att användas av
grupper och distrikt, (Riktlinjerna)

Tre nya värvarbroschyrer
distribuerades i september
2011, liksom en broschyr om
Broderskapsfonden

Via förbundets webbplats och genom ett aktivt arbete i
sociala medier på internet (Facebook och liknande)
synliggöra förbundet för presumtiva medlemmar,
(Riktlinjerna)
Undersöka möjligheten att genomföra samlingar för nya
medlemmar, (Riktlinjerna)

Pågår kontinuerligt

Genomföra nationella kampanjer till stöd för det lokala och
regionala medlemsvärvningsarbetet. (Riktlinjerna)

Utveckla organisationen så att vi bättre kan möta alla nya
medlemsgrupper som kommer till förbundet med anledning
av vårt namnbyte, (Riktlinjerna)

Fortsätta betala nybildningsstöd när nya grupper bildas, eller
också nystartas efter flerårig avsaknad av verksamhet,
(Riktlinjerna)
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Förhoppningsvis kan en kurs
för nya medlemmar erbjudas
under hösten 2012
Värvningsmaterial har
utarbetats och tryckts för
distribution. Vidare har också
tidningen Tro& Politik
använts för
medlemsvärvningsinsatser
genom annonser i tidningen.
Förbundsstyrelsen genomför
under 2010-2011 en
grundläggande genomgång av
förbundets identitet och
profil. Diskussionsmaterial till
grupper och distrikt utsänt i
FC 9. Diskussionen kommer
att pågå också under 2012, så
att vår nya profil kan
presenteras i inledningen av
2013, och bli inarbetad till de
valrörelser som ligger framför
oss.
Reglerna gäller fortfarande.
Nybildas en grupp betalar
förbundet 3 000 kronor i
startbidrag.

Tidningen
Tro &
Politik

Initiera och hjälpa distrikten i organiseringen av nya grupper,
(Riktlinjerna)

Diskussioner pågår bl.a. med
Stockholms läns distrikt,
Hallands direktanslutna om
bildandet av nya grupper.

Initiera bildandet av distriktsorganisationer i de delar av
landet där vi för närvarande saknar sådana. (Riktlinjerna)

Kontakt är upprättad med
Halland för reorganisering av
distriktet.

Inrätta följande arbetsgrupper: 1. Alla folks frihet – hela
världens fred, 2. Mänsklig värdighet, 3. Ekonomi, bildning
och miljö (Riktlinjerna)

Beslutat av FS (§10) 2-3
september 2011.

Erbjuda i första hand distrikten och nätverken och i andra
hand grupperna möjlighet att nominera ledamöter till
arbetsgrupperna. (Riktlinjerna)

Nomineringsanmodan skickad
med Förbundscirkulär 8 den 7
september 2011

Fullfölja projektet om prenumerationsvärvning, med målet
att tidningens upplaga under valåret 2014 ska vara mer än
2 000 exemplar, (Riktlinjerna)

Riktat utskick till
kyrkopolitiker i Dalarna
genomfört 17 oktober. Ska
följas upp med brev från
distirktsstyrelsen och
stiftsgruppsledningen.
Förbundsstyrelsen har utsett
Jonas Magnusson till
tidningsansvarig inom
styrelsen. Insatser för att
ytterligare öka
prenumerantvärvningen inom
förbundet genomförs
kontinuerligt.
Material är utarbetat i
samverkan med AiP Media
AB, och finns för
beställning/nedladdning via
webbplatsen för tidningen.
Riktlinjer för tidningens
politiska linje beslutades
senast i samband med att
tidningens namn ändrades.

Kontinuerligt utarbeta material för gruppernas och
distriktens tidningsombud som stöd i det lokala och
regionala prenumerationsvärvningsarbetet, (Riktlinjerna)
Ansvara för att tidningens politiska linje hålls aktuell.
(Riktlinjerna)
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Tro & Politik

Att Broderskapsrörelen påbörjar en process för att
undersöka intresset bland religiösa ledare i Sverige att
samarbete i syfte att ställa krav på konkreta förändringar i
myndighetsdirektiv och ekonomiska medelsanvisningar
för att stärka de ekonomiskt mest utsatta grupperna i vårt
samhälle (Motion A3)

Förbundsordföranden deltar
kontinuerligt i de träffar som
sker mellan partiordföranden
och ordföranden i de religiösa
"paraplyorganistionerna".

Att uppmana alla medlemmar som har ett intresse av det
att delta i partiets rådslag om Svenska kyrkan (Motion
A4)

Information om
"Folkyrkospelet" som bra
mötesmaterial har skickats via
Nyhetsbrevet och
Förbundscirkulär
Integrerad del i arbetet med
förbundets profil och
identitet.

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)

EU-frågor

utveckla former för möten över religiösa och kulturella
gränser och söka nya sätt att arbeta politiskt tillsammans,
(Riktlinjerna)

Integrerad del i arbetet med
förbundets profil och
identitet.

utveckla former för ökad opinionsbildning kring
betydelsen av det positiva samspelet mellan tro och
politik, (Riktlinjerna)

Integrerad del i arbetet med
förbundets profil och
identitet.

vara en kraftfull röst för det öppna sanningssökandet.
(Riktlinjerna)

Uttalande av FS den 2-3
september om helgdagsbank

Driva och utveckla EU-politiken inför valet till EUparlamentet, särskilt frågorna om en restriktivare
alkoholpolitik, bättre villkor för den gemensamma
arbetsmarknaden, en progressiv sammanhållen
migrationspolitik och miljöpolitik. (Riktlinjerna)

Förbundsstyrelsen har för
avsikt att ta upp frågan under
2012 och 2013 inför EUparlamentsvalet.

Verka för att EU:s utrikespolitik ska präglas av frihet,
jämlikhet och solidaritet. (Riktlinjerna)

Ett flertal debattartiklar,
blogginlägg och
pressmeddelanden har
behandlat olika delar av
utrikes- och biståndspolitiken.
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Alla folks frihet
- hela världens
fred

Att fortlöpande bevaka frågan och lyfta den i
relevanta sammanhang om kvinnors möjligheter att
inflytande i de viktigaste politiska beslutsområdena
inom internationell politik. (Motion B1)

Genom stöd till Civitas
Instiute på Gaza ges kvinnor
ökade möjligheter att delta i
politik och samhällsbygge.

Att diskutera hur vi som förbund kan verka för ett
förverkligande av Milleniemålen (Motion B2)

Genom vår
biståndsverksamhet
medverkar vi till konferenser i
Gaza och i Kairo som tar upp
Milleniemål nr 3: Ökad
jämställdhet mellan män och
kvinnor.
Motionen är överlämnad till
Broderskapsgruppen i
Europaparlamentet.

Att verka för EU-stöd för en
undersökningskommission om kränkningar av
mänskliga rättigheter i Burma samt att skicka
motionen jämte utlåtandet till Broderskapsgruppen i
Europaparlamentet. (Motion B4)
Att stödja partiets krav att hemkalla Sveriges
militärattaché i Israel, att verka för att EU:s
handelsavtal suspenderas, att stödja "Ship to Gaza"samarbetet mellan judar, kristna och muslimer för
rättvisa och försoning i Israel och Palestina, att i våra
livsmedelsbutiker kräva borttagande av israeliska
varor som är producerade på ockuperad mark, att i
både en enstatslösning och tvåstatslösning kräva att
de palestinska flyktingarna har rätt till återvändande.
(Motion B7)

Uttalande av FS den 2-3
september om erkännandet av
Palestina som egen stat

Att sända motionen (om Atom, kärnkraft och
vätesopor i Ryssland samt vapendepåer) till den
socialdemokratiska riksdagsgruppen och lyfta frågan i
därför lämpliga instanser. (Motion B8)
Att Broderskapsrörelsen verkar för att Sverige genom
mer aktivt och öppet stöd till demokratiska rörelser
bidrar till utveckling av demokrati och mänskliga
rättigheter i länder och områden som saknar
demokratisk samhällsordning. (Motion B9)
Att väcka de frågor motionen (om Lobbyister och
EU:s patentskydd hotar miljoner människors liv) tar
upp i relation till Broderskapsgrupperna i Riksdagen
och Europaparlamentet. (Motion B10)

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Att motionen (om Återupprätta den svenska
utlandsrepresentationen) sänds till
Broderskapsgruppen i Riksdagen. (Motion B11)
Att Sveriges Kristna Socialdemokrater driver på dessa
frågor (om rätten att vapenvägra) och uppmanar våra
EU-parlamentariker att bevaka att det utarbetas
riktlinjer och målsättningar inom EU i frågorna och
att motionen jämte svaret skickas viadre till
Broderskapsgruppen i Europaparlamentet. (Motion
B12)

Överlämnad till
riksdagsgruppen
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Uttalande av FS den 2-3
september om erkännandet av
Palestina som egen stat

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Överlämnad till EUparlamentsgruppen

Att kaffe, te choklad och bananer alltid ska vara
rättvisemärkt när Sveriges Kristna Socialdemokrater
träffas eller vid egna arrangemang, att rättvisemärkt
prioriteras när så är möjligt vid inköp av andra
produkter och livsmedel än kaffe, te, choklad och
bananer. (Motion B13)

Vid förbundsstyrelsemöten
och andra
förbundsarrangemang är
kaffe, frukt (om tillgängligt)
och andra produkter i hög
utsträckning rättvisemärkta.

genom opinionsbildning driva förbundets politiska
linje i utrikes- och biståndspolitiken med
utgångspunkt från dessa riktlinjer, (Riktlinjerna)

Ett flertal debattartiklar,
blogginlägg och
pressmeddelanden har
behandlat olika delar av
utrikes- och biståndspolitiken
Beslutat av FS (§10) 2-3
september 2011

utse en arbetsgrupp bestående av minst en person
från förbundsstyrelsen och representanter från
distrikten som arbetar enligt förbundets riktlinjer
avseende ”Alla folks frihet – hela världens fred”,
(Riktlinjerna)
uppdra åt arbetsgruppen att utarbeta förslag till ett
politiskt program för MENA-regionen, (Riktlinjerna)

utveckla förbundets verksamhet till stöd för rättvis
handel, (Riktlinjerna)
fortsätta och vidareutveckla projektarbetet i
Palestina/Gaza tillsammans med CIVITAS för att
stödja demokratiseringsarbetet. (Riktlinjerna)
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Beslutat av FS (§11) 2-3
september 2011. Förslaget till
program kommer att
remissbehandlas under hösten
inför förbundsårsmötet 2013.
Förbundet deltar genom
arbetsgruppen i föreningen
Fair Trade.
Projektet går vidare. Vid flera
tillfällen har förbundet besökt
CIVITAS, och deltagit i
liksom följt verksamheten.

Ekonomi,
bildning och
miljö

Att sända motionen (om 80-timmarsregeln i Akassan) jämte utlåtandet till Broderskapsgruppen i
Riksdagen (Motion D1)

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Att sända motionen (om Arbetslöshet vid högre
ålder) jämte utlåtandet till Broderskapsgruppen i
Riksdagen som underlag för deras ställningstaganden.
(Motion D2)
Att det bör vara läkarspecialister som gör
bedömningarna av sjukdom och möjlighet att arbeta,
att försäkringskassans regler görs om och blir
medmänskliga att motionen förs vidare till vår Sriksdagsgrupp. (Motion D3)
Att verka för att fas 3 skall avskaffas, att
arbetsmarknadsåtgärder för långtidsarbetslösa
personer i högre grad tar sociala ekonomins
verksamheter i anspråk, att verka för att
broderskapsgruppen i riksdagen tar fram en bättre
åtgärd än fas 3 och att det finns möjlighet till
utbildning. (Motion D4)
Att skapa debatt och samtal som ger
hållbarhetsperspektiv som alternativ till dagens
ohållbara arbetsliv. (Motion D5)

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Att översända motionerna (om kostandsfria bankkort,
stoppa faktureringsavgifter och minska
kontantanvändningen) jämte utlåtandet till
Broderskapsgruppen i Riksdagen. (Motionerna D6,
D7 och D8)
Att bifalla motionen (om utbildning av skolpersonal
angående kroniska sjukdomar) och lämna den till
Broderskapsgruppen i Riksdagen, som får i uppdrag
att bevaka frågan, att grupper och distrikt bevakar i
sina kommuner, så att skolpersonalen får kunskap om
kroniska sjukdomar, så att de vet hur de skall handla
om eleverna behöver hjälp, samt att betona
skolhälsovårdens betydelse för information till övriga
skolpersonal. (Motion D9)
Att hos partistyrelsen begära att den verkar för ny
lagstiftning och nya regelverk för priva drivna företag
i skola, vård och omsorger. (Motion D13)
Att förbundsstyrelsen jobbar fram ett förslag till
miljöpolitik/energipolitik som innefattar en snabb
avveckling av kärnkraften och därmed går från ord till
handling. (Motion D15)
Att privat verksamhet som finansieras med
skattepengar ska omfattas av samma meddelarfrihet
som den i offentliga bolag och kommuner, att
överlämna motionen jämte motionsutlåtandet till
Broderskapsgruppen i riksdagen för vidare hantering.
(Motion D17)
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Överlämnad till
riksdagsgruppen

Frågan har väckts av flera av
förbundets riksdagsledamöter,
och dessutom flitigt använts i
den utåtriktade
opinionsbildande
verksamheten.
Seminarium om framtidens
miljöpolitik och nya
perspektiv hölls under
Almedalsveckan.
Överlämnad till
riksdagsgruppen

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Uttalande av FS i november,
följt av offentlig debatt om
nonprofitverksamhet.
Arbetet påbörjat i
arbetsgruppen.
Överlämnad till
riksdagsgruppen

utse en arbetsgrupp bestående av minst en person
från förbundsstyrelsen och representanter från
distrikten som arbetar enligt förbundets riktlinjer
inom området bildning, miljö och ekonomi,
(Riktlinjerna)
Uppdra åt arbetsgruppen att utarbeta ett
miljöpolitiskt program för förbundet (Riktlinjerna)
Driva förbundets politiska linje i utbildningspolitiska
frågor, (Riktlinjerna)
Ställa krav på en fortsatt utveckling av
näringspolitiken som ger utrymme för nya företag
och nya ekonomiska sektorer. (Riktlinjerna)
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Beslutat av FS (§10) 2-3
september 2011

Beslutat av FS (§11) 2-3
september 2011
Görs kontinuerligt genom det
opinionsbildande arbetet och
genom förbundets
riksdagsledamöter.
Frågan behandlas som en
prioriterad del inför
utarbetandet av förslag till nytt
miljöpolitiskt program.

Mänsklig
värdighet

Arbeta för att flera bostäder, särskilt hyresrätter,
byggs i Sverige, att agera för bostäder åt de hemlösa
med högsta prioritet enligt Matt 25, trycka på berörda
myndigheter och aktörer för att öka
bostadsbyggandet och pressa bostadskostnaderna, att
skicka motionen jämte utlåtande till
Broderskapsgruppen i riksdagen och kommun- och
landstingsförbundets socialdemokratiska grupp.
(Motion C1)

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Att bifalla motionen (om familjeklassning av
narkotiska preparat) och uppdra åt
Broderskapsgruppen i Riksdagen att agera i frågan.
(Motion C2)
Att förbundsstyrelsen fortsätter bevaka frågan om
Rätt till barnomsorg i förskola och fritidsverksamhet
på obekväm arbetstid över hela landet, att förbundet
tillsammans med kvinnoförbundet fortsätter att skapa
opinion i frågan, att frågan aktualiseras i partistyrelsen
och i partiets verkställande utskott, att motionen
jämte utlåtandet skickas till S-gruppen i kommun- och
landstingsförbundet. (Motion C3)

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Att förbundet verkar för att skapa opinion inom
frågan om skillnader mellan kommuner och landsting
för hjälpmedel till funktionshindrade barn, att frågan
aktualiseras i partistyrelsen och partiets verkställande
utskott. (Motion C4)
Att oavsett kön, ålder, socioekonomisk position,
etnicitet, m.m. så skall behandling vid hjärtinfarkt
vara lika, att varke individ oavsett betalningsförmåga,
social bakgrund, kön, etnicitet, ålder, sjukdom eller
geografisk tillhörighet skall ha rätt till mediciniering
och vård, att motionerna jämte utlåtandet sänds till
Broderskapsgruppen i riksdagen samt till S-gruppen i
SKL och till S-kvinnor. (Motion C5 och C6)

Arbete pågår i arbetsgruppen.

Att uppmana riksdagsledamöterna från
Broderskapsrörelsen att på lämpligt sätt driva denna
fråga (Diskriminering som grund för skyddsbehov)
inom partiet och i riksdagen. (Motion C9)
Att verka för att partiet går in för att FN:s
barnkonvention ska inkorporeras som lag i Sverige,
att uppmana de riksdagsledamöter som tillhör
broderskapsrörelsen att söka stöd hos andra partier
för gemensamma insatser i riksdagen för att
förverkliga ett inkorporerande av barnkonventionen
som lag i Sverige. (Motion C10)
Att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för
att SOS Alarm AB uppdrag gentemot
polismyndigheterna klargörs vad gäller de
sekretessbrytande bestämmelserna, att sända
motionen till Broderskapsgruppen i riksdagene för
bevakning av frågan. (Motion C12)
Att Broderskapsrörelsen på allt sätt arbetar för att
ändra reglerna så att barn kan återförenas med
föräldrar som fått skydd i Sverige. (Motion C13)
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Arbete pågår i arbetsgruppen.
Överlämnad till SKL-gruppen.

Överlämnad till
riksdagsgruppen. En liknande
motion har också lämnats till
PRO:s kongress.

Överlämnad till
riksdagsgruppen
Överlämnad till
riksdagsgruppen

Överlämnad till
riksdagsgruppen

Arbete pågår i arbetsgruppen.

Att alla som vistas annat än tillfälligt i vårt land ska
ges rätt till subventionerad vård på lika villkor, att
förbundsstyrelsen och riksdagsgruppen verkar för
detta, att sjukvården måste omfatta alla som vistas i
vårt land, att föra upp denna fråga. (Motion C14)

Överlämnad till
riksdagsgruppen.

utse en arbetsgrupp bestående av minst en person
från förbundsstyrelsen och representanter från
distrikten som arbetar enligt förbundets riktlinjer om
Mänsklig värdighet, (Riktlinjerna)

Beslutat av FS (§10) 2-3
september 2011

driva och vidareutveckla kravet på nolltollerans mot
hemlöshet, (Riktlinjerna)

Arbete pågår i arbetsgruppen.
Frågan drivs också på
Facebook, och flera grupper
och distrikt är aktiva i arbetet.
Arbete pågår i arbetsgruppen.
Förbundet har deltagit i
partistyrelsens kampanj mot
barnfattigdom genom möten i
grupper och distrikt och
genom utåtriktade insatser.
Arbete pågår i arbetsgruppen.
Förbundet har genomfört
alkoholfritt mingel under
Almedalsveckan, samt drivit
linjen i debattartiklar.
Arbete pågår i arbetsgruppen.

delta i Socialdemokraternas arbete för att utrota
barnfattigdomen i Sverige, (Riktlinjerna)

bilda opinion för en restriktiv alkoholpolitik.
(Riktlinjerna)

driva och vidareutveckla förbundets linje i frågan om
mänskliga rättigheter och människovärdet.
(Riktlinjerna)
verka för att implementera vårt Asylpolitiska
program. (Riktlinjerna)
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Brev till Migrationsöverdomstolen om vägledande beslut
ang att stoppa verkställigheten av utvisningar till Syrien
den 16 september 2011,
liksom ett flertal pressmedd,
blogginl m.m.

Bilaga 3 Årsredovisning för 2011B 2010
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Revisionsberättelse för 2011 års förvaltning
Undertecknade, som vid Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbunds /
Socialdemokrater för tro och solidaritets kongress i Uppsala 2011, utsetts att granska
förbundets räkenskaper och förvaltning för år 2011 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 2011-01-01 –
2011-12-31.

Stockholm i april 2012

Åke Reisnert

Lilja Johansson Lindfors
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Broderskapssången
Mel.: Arbetets söner.
1. Bröder och systrar, gamla och unga,
Kom, låt oss samlas och eniga stå.
Hjälpa varandra med bördorna tunga,
Visande vägen som alla bör gå.
Bedjande Herren om visdom och nåd
Skall vi förvisso av Honom få råd,
Huru vi skola vårt samhälle bygga
Och för vårt folk kunna ordna det väl.
Att vi kan känna oss lugna och trygga
Och få det gott båd’ till kropp och till
själ.

2. Arbetsuppgifter finns för oss alla,
Samhället kräver vårt bistånd och stöd,
Mera än någonsin ropet hörs skalla,
Giv oss rättfärdighet, frihet och bröd.
Vi såsom kristna bör ock vara med,
Göra vår insats för trygghet och fred.
Stödja var strävan för samhällets bästa,
Bedja för dem, som skall styra vårt land.
Allt vad vi göra för Gud och vår nästa
Binder oss samman med fastare band.

3. Bedja, arbeta, mottot skall vara
För dem som komma inom våra led.
I vårt parti en bedjande skara,
Alla de kristna vi vill hava med.
Broderskapsfolket till seger skall gå,
Om blott i leden vi eniga stå,
Mellan nationerna skapa en brygga,
Där vi kan mötas i frihet och fred,
Och där vi alla kan känna oss trygga.
I den gärning vill jag vara med.
Emil Ståhlberg
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