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Valåret – vårt växande hem
2018 genomförde Socialdemokrater för tro och solidaritets sin största valrörelsesatsning
åtminstone under den senaste 20-årsperioden. Ambitionen var att följa partistyrelsens valstrategi,
komplettera med de egna profilfrågorna och nå grupper som inte med självklarhet relaterar till
partiet i stort. Innehållet kretsade kring migration/integration och klimat/miljö, under det
sammanhållande temat ”Vårt växande hem”.
Genom det temat valde STS ett optimistiskt och visionärt anslag om Sverige som vårt gemensamma
hem, där nya och gamla familjemedlemmar ska känna sig hemma, där de som bor i hemmet är
behövda och kan bidra efter sin förmåga, där vi bedriver en offensiv miljöpolitik som inte bara
begränsar skadeverkningar utan också visar vägen in i framtiden.
Vi talade om en offentlig sektor av hög kvalitet, som skapar tillit till samhället för alla som bor där.
Vi underkände den misstro som finns i samhället och som så starkt präglar den politiska debatten
idag. Vi förmedlade att den som känner sig rättvist bemött också vill bidra till det gemensamma,
att vi vill bygga ett Sverige där alla är fria att bidra med det bästa de har.
Vi kommunicerade aktivt i sociala medier. Vi lanserade en ”bonusbudget” med förslag till åtgärder
på integrations- och miljöområdet, allt finansierat av pengar som samhället förlorar i skatteflykt. Vi
tog fram ett valbudskap på åtta olika språk, som blev mycket uppskattat av valarbetare med särskild
koppling till invandrargrupper.
Under hela året kommunicerade vi med våra lokalföreningar och distrikt om vikten av att engagera
sig i valrörelsen. Vi arrangerade en valkonferens under våren och lät sommarens förbundskongress
bli ett tydligt avstamp inför den kommande valrörelsen. Vi producerade sju digitala ”verktygslådor”
till företrädare för STS nationella, regionala och lokala organisationer med inspiration, tips,
mallartiklar och valmaterial. Vi skrev en egen vallåt med titeln ”Välkommen hem”.
Under valrörelsen genomförde vi en fossilfri bilturné till ett 25-tal platser runtom i landet, för att
uppmärksamma möjligheten att via innovationer bidra till en bättre miljö.
Genom hela valåret hade vi en aktiv och konstruktiv dialog med partistyrelsens valledning. Också
det en markant förbättring jämfört med tidigare valrörelsen.

Förbundskongressen
Den 9–10 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundskongress i Jönköping. Drygt
100 personer deltog, varav 65 ombud. Kongressen var starkt präglad av den kommande valrörelsen
– med hjälp av torgmöte, seminarier och föredrag inspirerades deltagarna att gå till val på
Socialdemokrater för tro och solidaritets budskap om vårt gemensamma växande hem.
En ny förbundsstyrelse med elva ledamöter och fem ersättare valdes. Ulf Bjereld och Mariam
Osman Sherifay omvaldes till ordförande respektive vice ordförande.
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Kongressen antog tre uttalanden:
1. Vårt växande hem – Sverige ska vara rättvist
2. Rättvis fred måste komma först
3. Det är dags för en framtid att se fram emot
Kongressen fastställde riktlinjer för politik och verksamhet 2018–2020. Riktlinjerna är byggda runt
tre områden: ”Ett samhälle för alla”, ”Internationell solidaritet” och ”Hållbar utveckling”. Vi tror
på dialog som verktyg, har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och social rättvisa och
vill aktivt motverka antisemitism, islamofobi och annan rasism.
Kongressen beslutade också att begreppet ”lokalgrupper” ska ersättas av ”lokalföreningar”, för att
på så vis undanröja missförstånd om att våra lokala enheter inte skulle ingå i den lokala
partistrukturen. De är fullvärdiga S-föreningar i sina arbetarekommuner men eftersom de har en
annan benämning uppfattas detta inte alltid, vare sig av lokalföreningarna själva eller av
arbetarekommunerna.
Vidare beslutade kongressen att utvidga STS-distriktet Skaraborg/Älvsborgs Södra till att också
omfatta det område som utgörs av Hallands partidistrikt.
Åtta motioner behandlades, varav sex medförde uppdrag till förbundsstyrelsen. Vid kongressen
2020 kommer förbundsstyrelsen att redovisa hur den följt upp besluten.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har vid sina sammanträden antagit följande uttalanden:
•
•

Till stöd för en optimistisk socialdemokrati.
Recept för en framgångsrik socialdemokrati.

Därutöver har enskilda företrädare gjort uttalanden i aktuella frågor. Inte minst har Ulf Bjerelds
engagemang i migrationsfrågan, särskilt gällande ensamkommande ungdomar från Afghanistan,
fått stort genomslag. Socialdemokrater för tro och solidaritet har bl.a. krävt amnesti för dessa. Våra
ställningstaganden i dessa frågor har fått enskilda socialdemokrater att stanna kvar som
partimedlemmar trots deras djupa besvikelse över regeringens politik på detta område. Det är ett
bra exempel på hur sidoorganisationerna kan bidra till att visa på bredden i vårt stora parti.
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt fem gånger, varav en gång tillsammans med
distriktens ordförande. Styrelsen har sedan förbundskongressen 2018 följande sammansättning:
Ledamöter: Ulf Bjereld (ordförande), Mariam Osman Sherifay (vice ordförande), Anna Ardin, Klas
Corbelius, Joe Frans, Thomas Hammarberg, Adrian Kaba, Carin Larsson, Aurora Pirraku Eriksson,
Thomas Strand och Rafael Waters.
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Ersättare i inträdesordning1: Michael Wallbom, Ingalill Dahlgren Nyberg, Leif Mettävainio och
Erik Vikström.
Förbundssekreterare Hans Josefsson har varit adjungerad vid samtliga sammanträden med
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Även övrig personal på förbundskansliet deltar på
sammanträdena.

Internationell verksamhet
(Se även under rubriken ”Arrangemang”)

Palestina
Arbetet i Gaza för ett stärkt civilsamhälle bedrivs av vår samarbetspartner Civitas Institute. Civitas
arrangerar kurser i kapacitetsbyggnad och bistår många av de internflyktingar som förlorade sina
hem i samband med kriget 2014. En väsentlig del av verksamheten handlar om att ge stöd till unga
människor. Fariza Bsaiso från Civitas medverkade på förbundskongressen och träffade då även
förbundsstyrelsen.
Projektet i Gaza genomförs med stöd av Sidamedel via Olof Palmes Internationella Center. Hans
Josefsson har representerat Socialdemokrater för tro och solidaritet i Palmecentrets styrelse.
Socialdemokrater för tro och solidaritet är också medlem i den svenska delen av det ekumeniska
följeslagarprogrammet (SEAPPI). Det har sedan tidigt 2000-tal varit ett framgångsrikt arbete som
bidragit till att brott mot mänskliga rättigheter i det ockuperade Palestina undvikits eller
uppmärksammats. Det har också hjälpt människor att se något av situationen på plats. 2018
efterträddes Bernt Jonsson av Margoth Sonnebo som STS representant i SEAPPIS styrelse.

International League of Religous Socialists (ILRS)
ILRS genomförde sin kongress i Utrecht, Nederländerna. Det var Cecilia Dalman Eeks sista
kongress som president för ILRS. Hon hade avböjt omval och efterträddes av Maria Angeles Sanz
från Spanien. Ulf Carmesund valdes in som ledamot i exekutivkommittén.

Internationella fonden
De pengar som samlas in till vår internationella fond används i huvudsak till en tioprocentig
egeninsats i projekt som i övrigt finansieras av biståndsmedel. Därmed mångdubblas varje gåva till
fonden.
Fonden syfte är att samla in medel för att finansiera STS internationella solidaritetsarbete som t.ex.
egeninsatser i projektverksamhet, studieresor och annat arbete med internationella frågor. Fonden
har under året gett ett överskott om 47 tkr vilket innebär att behållningen vid årsskiftet uppgick till

1

Carina Svedenberg Widqvist har 2019-02-10 avsagt sig uppdraget som ersättare i förbundsstyrelsen.
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189 tkr. Fonden är därmed återuppbyggd efter att i det närmaste ha varit förbrukad vid utgången
av 2014.

Samtal och studier
Mellan 2013 och 2015 fördes samtal med bl.a. judiska och muslimska företrädare i Malmö på temat
”vad Socialdemokraterna bör göra mot antisemitism och islamofobi”. Sedan sommaren 2017 har
liknande samtal förts på nationell nivå, inledningsvis under ledning av Thomas Strand, som då var
riksdagsledamot. Samtalen tog paus under delar av valåret och leds sedan hösten 2018 av
riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson. Deltagarna kommer från Judiska Centralrådet, Sveriges
Muslimska Råd, Svenska kyrkan, Socialdemokraterna och ABF.
I december deltog Socialdemokrater för tro och solidaritet i en studiehelg på Bommersvik, som
arrangerades av ABF, partiet och dess sidoförbund.

Arrangemang
Almedalsveckan
Under Almedalsveckan arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet fyra seminarier:
1.
2.
3.
4.

Livet i limbo – nyanlända och papperslösa i Sveriges skuggsamhälle.
Östersjön ett unikt innanhav – vilken nytta har vi av ett rent Östersjön?
Israel och Palestina – folkrätt eller den starkes rätt?
Det goda samhället – individernas frihet och landets kapacitet ökar när fler står på egna ben.

Företrädare för förbundet gick också med i den stora mångfaldsmarsch som fick särskild aktualitet
mot bakgrund av nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens aktiva närvaro i Visby.

Andra större arrangemang
På Första maj talade förbundsordförande Ulf Bjereld i Alingsås och i samband med det tog
förbundet, i samråd med arbetarekommunen och den lokala STS-föreningen, initiativ till ett
allmänpolitiskt samtal. Det var ett sätt att visa upp STS som en resurs och att ge ny energi till
lokalföreningen.
I mars genomförde Palestinagrupperna i Sverige ett seminarium med deltagare från Youth Against
Settlements, om livet under ockupation. STS och Palmecentret var medarrangörer.
I maj arrangerade STS tillsammans med ABF Stockholm, Palmecentret och övriga sidoförbund ett
välbesökt seminarium om Sverige i FN:s säkerhetsråd, med utrikesminister Margot Wallström och
Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.
I oktober arrangerade STS tillsammans med ABF Stockholm och Palmecentret ett seminarium om
Israel/Palestina, med Ulf Carmesund som moderator. Medverkande var Bitte Hammargren, Ann
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Dismorr och Thomas Hammarberg. Ytterligare ett seminarium på samma tema genomfördes i
januari 2019.

Kommunikation och media
Kommunikation pågår hela tiden och i hela verksamheten. Uppgifterna nedan innehåller några
mätbara delar. För långsiktig utveckling kring dessa, se tidigare års verksamhetsberättelser.
På Facebooksidan Socialdemokrater för tro och solidaritet, som ”gillas” av ca 3 300 personer, publiceras
nästan dagligen kommentarer och uttalanden om aktuell politik. Det finns också en Facebookgrupp
med knappt 300 medlemmar som används i ganska låg utsträckning. Socialdemokrater för tro och
solidaritet finns även på Twitter (@trosolidaritet) med ca 2 500 följare och Instagram (S för Tro och
Solidaritet) med ca 300 följare. Antalet följare i alla tre kanalerna har ökat jämfört med 2017.
127 pressrapporter har inkommit med artiklar som innehåller sökord kopplat till förbundet och dess
företrädare. Det kan gälla såväl debattinlägg som intervjuer och andra uttalanden. Antalet
pressrapporter är markant högre än 2017, vilket sannolikt beror på valåret.
21 elektroniska nyhetsbrev har sänts till medlemmar och andra intresserade med information om
verksamhet och politiska ställningstaganden. Antalet nyhetsbrev är något lägre än 2017 men det
kompenseras av de sju digitala verktygslådor som sändes ut under valrörelsen (se rubriken
”Valåret”).
Fem förbundscirkulär med i huvudsak organisatorisk information har sänts via e-post till ordförande
i lokalföreningarna, ledamöter i distriktsstyrelserna och företrädare på förbundsnivå. Tillsammans
med ett separat tackbrev efter valet är det samma antal som 2017.
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Medlems- och organisationsutveckling
Vid årsskiftet 2018/19 var antalet medlemmar 2 525. Därigenom har vårt medlemsantal under en
treårsperiod ökat med fem procent, och en mångårig trend av medlemsminskning är bruten.

Medlemsantal distriktsvis2
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Dalarna
55
52
54
43
40
43
49
61
43
42
Gotland
5
6
7
6
6
3
3
3
6
4
Gävleborg
97
87
90
92
96
95 100 109 111 111
Göteborg
115 113 112 109 106
98 101 117 116 103
Jämtland
10
10
7
2
2
3
3
2
3
0
Jönköping
201 187 201 200 213 221 227 235 246 230
Kalmar
34
34
32
22
20
21
21
17
13
24
Kronoberg
19
20
14
16
16
13
10
10
9
8
Norrbotten
84
85 106 100 103 118 136 141 143 120
Skarab./Älvsb.S/Halland 150 137
Halland
16
14
9
9
7
6
2
3
3
Skaraborg
52
53
57
49
52
41
57
55
Älvsborg Södra
83
86
92 101 109 111
97
85
Skåne/Blekinge
208 215
Skåne
167 130 130 125 129 134 130 109
Blekinge
54
47
46
50
53
53
47
50
Stockholms län
230 217 223 209 242 247 261 287 296 254
Stockholms stad
275 275 282 244 245 260 245 263 226 203
Södermanland
137 137 135 113 128 133 144 123
97
86
Uppsala
153 153 154 141 147 144 151 168 171 144
Värmland
73
71
72
77
77
62
70
67
72
68
Västerbotten
91
97
94
93 113 108 120 125 127 120
Västernorrland
48
50
51
55
55
59
67
70
67
65
Västmanland
155 170 194 193 196 172 165 187 214 182
Västsvenska
160 161
Bohuslän
101
97 106 108 101 111 116 109
Älvsborg norra
48
61
78
92
95
91
50
45
Örebro
119 123 119 117 118 121 129 141 134
87
Östergötland
116 118 108 109 107 102 104 108 110
99
Hela landet
2525 2535 2587 2407 2513 2534 2635 2795 2773 2404

Vid ändrad distriktsindelning redovisas de tidigare distriktens namn och historiska medlemstal på raderna under det
nya distrikt till vilket deras verksamhet numera hör. Halland anslöt till SÄS först 2018.
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Organisationsutveckling
2018 bildades två nya lokalföreningar, en på Norra Öland och en i Hedemora. I början av 2019
tillkom ytterligare en, i Nynäshamn. Förbundet håller fortlöpande kontakt med lokalföreningar och
distrikt för att bidra till deras utvecklingsarbete.
Samtal pågår för att öka samarbetet mellan STS och S kyrkopolitiska grupp.

Framtidsprojektet
Vi kan konstatera att Socialdemokrater för tro och solidaritets politiska profil och
ställningstaganden, t.ex. i migrationsfrågor, har räddat kvar medlemmar i partiet som annars hade
lämnat. Det är ett bra exempel på hur ett sidoförbund kan bidra till att det finns både bredd och
höjd i vårt stora parti.
Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro. Nya tider kräver nya ställningstaganden kring
organisationsformer och politisk profilering. Därför genomförs nu en genomgripande och samlad
genomlysning av läget i förbundet. Projektets uppdrag är att föreslå en strategi för
medlemsrekrytering, fokusfrågor fram till 2022, alternativa organisationsformer och metoder för
hur människor kan stärkas i sitt politiska engagemang. Arbetet inleddes efter valet och pågår under
2019 för att landa i förbundskongressen 2020.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av separat årsredovisning. Resultatet före
bokslutsdispositioner blev -92 tkr (budget -240 tkr, resultat föregående år 568 tkr). Det finns inga
signifikanta orsaker till den positiva budgetavvikelsen om 148 tkr, utan det är smärre avvikelser
inom flera kostnadsställen.
Merparten av kostnaderna avser personalkostnader och transfereringar av bidrag till internationella
projekt. Den huvudsakliga intäkten utgörs av partianslaget på 3 570 tkr. Anslaget 2019 uppgår till
motsvarande belopp, men kommer att minska med en halv miljon kronor vardera under åren 2020
och 2021. Det innebär att motsvarande kostnadsminskningar sannolikt behöver göras från 2021.

Bokslutsdispositioner och eget kapital
Internationella fonden tillförs 47 tkr (årets överskott i fonden), vilket tillsammans med Årets
resultat (-92 tkr) minskar Balanserat resultat med sammanlagt 139 tkr.
Därutöver har outnyttjade Sidamedel i Civitasprojektet (49 tkr, varav 36 tkr från tidigare år)
överförts till 2019. Dessa medel redovisades tidigare som Ändamålsbestämt eget kapital men har
nu omklassificerats till posten Kortfristiga skulder.
Vid årets slut uppgår Eget kapital till 2 382 tkr, varav 1 083 tkr fritt (Balanserat resultat) och
1 299 tkr ändamålsbestämt (Reservfonden 1 110 tkr och Internationella fonden 189 tkr).
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Förbundskansliet
Förbundskansliet har sina lokaler i ”Socialdemokraternas hus” på Sveavägen 68 i Stockholm.
Kansliet har sedan 2015 genomfört ett omställningsarbete där arbetet med politisk utveckling,
opinionsbildning, kommunikation och stöd till lokal verksamhet har förstärkts medan en del
administrativa stödfunktioner lagts ut på externa leverantörer. Det har skapat utrymme för att
tillfälligt anställa en valledare, som sedan övergick till att bli projektledare för Framtidsprojektet.
Vid årsskiftet 2018/19 var följande medarbetare anställda:
–
–
–
–

Ulf Carmesund, Politisk sekreterare med inriktning på internationellt arbete och lokal
verksamhetsutveckling. 80 % (från 2019 15 %).
Joe Frans, Projektledare. 50 %.
Mattias Irving, Politisk sekreterare med inriktning på kommunikation och media. 100 %.
Hans Josefsson, Förbundssekreterare. 100 %.

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 uppgift att markera mot de etiska och politiska ställningstaganden som kommer ur den
religiösa högerns kontext.
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 inriktning som socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi behöver få fler medlemmar. Vi
behöver stärka vår relation till partiet.
Det finns en stor kraft i alla de enskilda människor som engagerar sig för vår sak och som
tillsammans – i form av lokalföreningar och distrikt – utgör vårt förbund. Nu lägger vi ännu ett
verksamhetsår bakom oss och riktar blicken skarpt framåt mot ett jämlikare samhälle där tanken
om människors lika rätt och lika värde tar sig konkreta uttryck.

Förbundsstyrelsen våren 2019
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