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1. Inledning 
Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett förbund av föreningar och enskilda som inspirerade av 

gudstro eller livsåskådning engagerar sig politiskt för ett okränkbart människovärde, ett jämlikt 

samhälle och en rättvis värld. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet är en självständig organisation inom Sveriges Socialdemokratiska 

Arbetareparti. Lokalföreningarna ingår i den socialdemokratiska arbetarekommunen och 

medlemmarna är fullvärdiga medlemmar av det socialdemokratiska partiet. 

Arbetet består i huvudsak av opinionsbildning och stöd till distrikt och lokalföreningar. Den 

politiska inriktningen har stark antirasistisk profil, särskilt mot den rasism som utgår från 

antisemitism och islamofobi. Opinionsbildning för ett jämlikt samhälle prioriteras högt, liksom 

frågor kring internationell solidaritet och hållbar utveckling. 

2. Vårt växande hem 
Under 2019 har konceptet Vårt växande hem förädlats och använts bl.a. under EU-valskampanjen. 

Det är ett tema som bidrar till ett offensivt och positivt anslag i ett politiskt debattklimat som i hög 

utsträckning präglas av den nya högerns destruktiva samhällssyn. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet talar istället om Sverige som vårt växande hem. Där nya 

och gamla svenskar 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 med innovativa lösningar som bidrar både till tillväxt och till 

ett värnande om planeten. 

Liten handbok mot den nya högern 
Som ett led i det arbetet har en Liten handbok mot den nya högern producerats under året, och även på 

annat sätt har förbundskansliet rustat medlemmar och andra för att bättre förstå hur den nya 

högern arbetar och hur vi kan bli bättre på att bemöta den – bland annat genom att i högre 

utsträckning låta debatten handla om de egna visionerna istället för att ge syre åt den nya högerns 

vulgariserade debatteknik. Handbokens författare är förbundets politiske sekreterare Mattias Irving 

som har arbetat i många år med att bevaka den nya högern. 

STS asylpolitiska program 
Ett annat uttryck för tematiken Vårt växande hem är arbetet med ett asylpolitiskt program, som utgår 

från att invandring och flyktingmottagning är en överlag positiv kraft i samhället. I november 

sändes ett första underlag till en rad organisationer inom arbetarrörelsen och civilsamhället, till de 

socialdemokratiska partidistrikten, till förbundets distrikt och föreningar samt till enskilda 

medlemmar och sympatisörer. 

Med hjälp av de synpunkter som kom in har programmet färdigställts och lanserats under våren 

2020. Det ska fungera som inspel till den parlamentariska migrationspolitiska kommittén, men ett 



 
 

3 
 

starkt syfte är också att mobilisera de socialdemokrater som demobiliserats av de senaste årens 

retorik. 

Strategier mot hedersrelaterat förtryck 
Också arbetet mot hedersrelaterat förtryck kan anses vara en del av tematiken Vårt växande hem. 

Det är en viktig fråga, som riskeras att kapas av högerkrafter och andra som vill begränsa 

problemlösningen till repressiva åtgärder, inte sällan med främlingsfientliga motiv. 

Debatten är starkt laddad och Socialdemokraterna har med sin starka jämlikhetsprofil stora 

möjligheter att fördjupa den med tydliga vänsterprofilerade förslag. Dokumentet Socialdemokratiska 

strategier mot hedersrelaterat förtryck, som förbundsstyrelsen antog under våren 2019, svarar mot detta 

behov och kan användas som kunskaps- och idéunderlag för fortsatt arbete på området. 

3. 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 utbildar unga människor till arbete i civila samhället. De 

lär ut hur man söker projektmedel tex från EU, Sida och fonder i arabvärlden. De utbildar i frågor 

om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt hur civila samhället kan upptäcka 

korruption. Civitas deltar aktivt i stöd till interna flyktingar i Gaza, de genomför politiska samtal 

med (främst) ungdomar och producerar Youtube-filmer med bland annat politisk satir. 

Under hösten har en extern konsult i Gaza genomfört en utvärdering av samarbetet under åren 

2016–2019. Konsulten gav samarbetet betyget fyra poäng på en femgradig skala, vilket är mycket 

positivt inte minst mot bakgrund av de svåra förhållanden det innebär att arbeta i Gaza.  

Projektet genomförs med stöd av Sidamedel via Olof Palmes Internationella Center. 

Förbundssekreterare Hans Josefsson har representerat Socialdemokrater för tro och solidaritet i 

Palmecentrets styrelse. 

Inom ramen för projektet har styrelseledamoten Thomas Hammarberg och förbundssekreterare 

Hans Josefsson genomfört en resa till regionen, för relationsbygge och kunskapsinhämtning. Dessa 

resor ger i sin tur underlag för opinionsbildning och annat påverkansarbete, till exempel genom 

seminarier och i relation till utrikesdepartementet. Ett speciellt tillfälle kom i samband med 

Melodifestivalens final i Tel Aviv, då förbundet tog initiativ till att tillsammans med andra 

organisationer och opinionsbildare uppmärksamma situationen på Västbanken och Gaza. 

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 
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uppmärksammats. Det har också hjälpt människor att se något av situationen på plats. Margoth 

Sonnebo är har representerat Socialdemokrater för tro och solidaritet i SEAPPIS styrgrupp. 

International League of Religous Socialists (ILRS) 
ILRS har nu behov av att konsolidera sig i en ny situation då Sverige inte längre påtar sig 

ordförandeskapet. Ambitionen är att exekutivkommittén, där förbundets internationelle 

sekreterare Ulf Carmesund ingår, ska hitta en nivå på arbetet som bättre svarar mot 

medlemsorganisationernas resurser. 

Internationella fonden 

Fondens 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. 

Det innebär att fondens huvudsakliga användningsområde även i år har varit att finansiera 

egeninsatsen i Gazaprojektet. Därutöver har fonden finansierat ett par resor till Jordanien som 

förbundssekreterare Hans Josefsson gjorde för att följa ett projekt för fred- och konfliktlösning. 

Fonden bidrog också till att styrelseledamoten Leif Mettävainio på kort varsel kunde delta i en 

studieresa för riksdagsledamöter som Svenska kyrkan och Diakonia arrangerade. 

4. Samtal och studier 
Samtalen med i riksdagshuset med företrädare från Judiska Centralrådet, Islamiska samarbetsrådet 

och Svenska kyrkan har fortsatt under ledning av riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson och 

styrelseledamoten Joe Frans. Gruppen avser att genomföra aktiviteter under 2020, kopplade till 

den nationella konferens om antisemitism som regeringen planerar till hösten. 

I december deltog Socialdemokrater för tro och solidaritet i en studiekonferens på Bommersvik, 

som arrangerades av ABF i samverkan med partistyrelsen och sidoorganisationerna. Efter 

konferensen har en studieplan arbetats fram med syfte att stärka Socialdemokrater för tro och 

solidaritet genom att skapa fler strukturerade tillfällen att diskutera politik utifrån vår rörelses 

inriktning. Studieplanen lanseras under 2020 och arbetet leds av styrelseledamoten Klas Corbelius. 

5. Arrangemang 

Almedalsveckan 

Under Almedalsveckan arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet fyra seminarier: 

− Israelisk säkerhet och palestinsk frihet – två problem, en lösning. 

− Klimaträttvisa: För ett varmare samhälle på en svalare planet. 

− Erfarenheter från ett mångfaldigt Sverige. 

− Antifascism 2019: Nya strategier mot en ny extremhöger. 
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Samtliga seminarier inleddes med en manifestation för att uppmärksamma att bland annat RFSL 

detta år avstod från att medverka på grund av närvaron från nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen. 

Förutom en inledande appell fanns på scenen två tomma stolar med regnbågsflagga på scenen. 

Vid det första och det sista seminariet närvarade ett tiotal nazister bland publiken. Inför det sista 

seminariet hade en budkavle upprättats, vilket innebar att många antirasister kom för att hindra att 

nazisterna satte sig längst fram. Uniformerad och civil polis var också närvarande. 

Förutom de egna seminarierna medverkade företrädare från förbundet, särskilt 

förbundsordförande Ulf Bjereld, vid andra arrangörers seminarier. Lokalföreningen Hjärta 

arrangerade också en brunch för sina medlemmar. 

Höstkonferensen Framtidstro 

Den 12 oktober arrangerade förbundet en kunskaps- och politikutvecklande heldagskonferens i 

ABF-huset, Stockholm. Konferensen riktade sig främst till våra egna medlemmar och andra 

medlemmar i partiet, men var öppen för allmänheten och avgiftsfri. Med det dubbla temat 

Framtidstro – en rättvisemärkt klimatkonferens, en klimatsmart rättvisekonferens och programpunkter som 

passade för både nybörjare och väletablerade var avsikten att skapa ett ökat politiskt engagemang 

hos våra medlemmar, markera vår relevans inom partiet och värva nya medlemmar. 

Konferensen genomfördes i samarbete med Tankesmedjan Tiden, Palmecentret och ABF. 

Moderatorer hämtades från Arena, Katalys, Gröna Folkhemmet, LO och Tiden. 

Konferensen besöktes sammanlagt av cirka 140 personer, varav ungefär hälften deltog hela dagen. 

90-årsmiddag 

Samma kväll som konferensen Framtidstro höll förbundet en middag för medlemmar i STS för att 

uppmärksamma att det i år är 90 år sedan som förbundet bildades. 

Middagen hölls i Immanuelskyrkan, Stockholm, och samlade ca 100 deltagare. Den innehöll bl.a. 

intervjuer med samtliga nu levande f.d. förbundsordförande, vars tillbakablickar också vävdes in i 

dagens kontext. Även nuvarande förbundsordföranden Ulf Bjereld medverkade med en appell om 

förbundets väg in i framtiden. Förbundssekreterare Hans Josefsson var konferencier under kvällen 

och höll även ett inledningsanförande om förbundets relevans nu och framåt. Därutöver 

medverkade körer och andra musiker, en film från Gaza visades och Fariza Bseiso från Civitas i 

Gaza framförde en hälsning. Kvällen avrundades med en andakt av förbundsstyrelsens vice 

ordförande Mariam Osman Sherifay. 

Andra större arrangemang 

I januari arrangerade STS tillsammans med ABF Stockholm och Palmecentret ett seminarium om 

Israel/Palestina, med förbundets internationelle sekreterare Ulf Carmesund som moderator. 

Medverkande var Ann Dismorr (MENA-chef på UD), Thomas Hammarberg 

(förbundsstyrelseledamot, riksdagsledamot mm) och Evin Incir (som då var partistyrelsens 

biträdande internationella sekreterare). 
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Vid partikongressen i mars närvarade förbundskansliet med en monter. Ett provexemplar av den 

nyproducerade skriften Handbok mot den nya högern delades ut och uppmärksammades med en artikel 

i Aktuellt i Politiken. 

I mars modererade förbundssekreterare Hans Josefsson ett ABF-seminarium om läget i Jordanien 

och Libanon med UD:s MENA-chef Ann Dismorr och docenten i religionssociologi Johan Gärde. 

I april arrangerade STS tillsammans med Palmecentret ett seminarium med företrädare för två 

människorättsorganisationer i Israel och Palestina (B’Tselems generalsekreterare Hagai El-Ad och 

Al-Haqs generalsekreterare Shawan Jabarin. Förbundsstyrelseledamoten Thomas Hammarberg var 

moderator och samtalet fokuserade starkt på internationell rätt. 

På Första maj talade förbundsordförande Ulf Bjereld i Bromölla. 

I september genomförde STS i samarbete med Palmecentret och ABF Stockholm ytterligare ett 

seminarium om Israel/Palestina. Medverkande var Johanna Wassholm från Svenska kyrkan och 

förbundsstyrelseledamoten Thomas Hammarberg, med förbundssekreterare Hans Josefsson som 

moderator. Det blev ett mycket välbesökt seminarium, som föranledde lokalbyte i sista stund. STS 

har nu rykte om sig att arrangera bra och välbesökta seminarier på detta tema, och ytterligare ett 

genomfördes i mars 2020. 

6. 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 3 500 personer, publiceras 

nästan dagligen kommentarer och uttalanden om aktuell politik. Det finns också en sluten 

Facebookgrupp med knappt 400 medlemmar som ger möjlighet för medlemmarna att kommunicera 

med varandra. Socialdemokrater för tro och solidaritet finns även på Twitter (@trosolidaritet) med 

ca 2 700 följare och Instagram (S för Tro och Solidaritet) med drygt 400 följare. Antalet följare i alla 

dessa kanaler har ökat jämfört med 2018. 

131 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 något högre än 2018, trots att 2018 var ett valår som markant höjde antalet 

jämfört med 2017. 

17 elektroniska nyhetsbrev har sänts till medlemmar och andra intresserade med information om 

verksamhet och politiska ställningstaganden. Antalet nyhetsbrev är något lägre än 2018. 

Sex förbundscirkulär med i huvudsak organisatorisk information har sänts via e-post till ordförande 

i lokalföreningarna, ledamöter i distriktsstyrelserna och företrädare på förbundsnivå. Det är samma 

antal som 2018.  
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7. Medlems- och organisationsutveckling 
När 2010-talet nu är till ända kan konstateras att Socialdemokrater för tro och solidaritet har ökat 

sitt medlemstal, om än marginellt. Detta i en tid då Socialdemokraterna som helhet har sjunkit i 

både opinion och antal medlemmar. 

Minskningen mellan 2018 och 2019 beror delvis på att partistyrelsen mot slutet av året genomförde 

en större utskrivning av partimedlemmar som inte betalt avgiften på länge. Behovet av att värva 

nya medlemmar, och se till att behålla de gamla, är således fortsatt stort. 

Medlemsantal distriktsvis1 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Dalarna 52 55 52 54 42 43 40 43 49 61 43 

Gotland 6 5 6 7 6 6 3 3 3 6 4 

Gävleborg 89 90 92 96 95 100 109 111 111 97 87 

Göteborg 104 115 113 112 109 106 98 101 117 116 103 

Jämtland 12 10 10 7 2 2 3 3 2 3 0 

Jönköping 194 201 187 201 200 213 221 227 235 246 230 

Kalmar 34 34 34 32 24 22 20 21 21 17 13 

Kronoberg  16 19 20 14 16 16 13 10 10 9 8 

Norrbotten 72 84 85 106 100 103 118 136 141 143 120 

Skarab./Älvsb.S/Halland 139 150 137         

Halland   16 14 9 9 7 6 2 3 3 

Skaraborg    57 55 52 53 57 49 52 41 

Älvsborg Södra    83 85 86 92 101 109 111 97 

Skåne/Blekinge 195 208 215         

Skåne    167 130 130 125 129 134 130 109 

Blekinge    54 50 47 46 50 53 53 47 

Stockholms län 243 230 217 223 209 242 247 261 287 296 254 

Stockholms stad 264 275 275 282 244 245 260 245 263 226 203 

Södermanland 126 137 137 135 113 128 133 144 123 97 86 

Uppsala 148 153 153 154 141 147 144 151 168 171 144 

Värmland 61 70 67 72 68 73 71 72 77 77 62 

Västerbotten 87 91 97 94 93 113 108 120 125 127 120 

Västernorrland 52 48 50 51 55 55 59 67 70 67 65 

Västmanland 137 155 170 194 193 196 172 165 187 214 182 

Västsvenska 156 160 161         

Bohuslän    101 97 106 108 101 111 116 109 

Älvsborg norra    50 45 48 61 78 92 95 91 

Örebro 116 119 123 119 117 118 121 129 141 134 87 

Östergötland 114 116 118 108 109 107 102 104 108 110 99 

Hela landet 2417 2525 2535 2587 2407 2513 2534 2635 2795 2773 2404 

 
1 Vid ändrad distriktsindelning redovisas de tidigare distriktens namn och historiska medlemstal på raderna under det 
nya distrikt till vilket deras verksamhet numera hör. 
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Organisationsutveckling 

2019 bildades en ny lokalförening, I Nynäshamn. Det pågår också en lågintensiv process för att 

starta en ny förening i Nordmaling. 

Förbundet håller fortlöpande kontakt med lokalföreningar och distrikt för att bidra till deras 

utvecklingsarbete. Ett särskilt stöd har lämnats till distriktsstyrelsen i Örebro, som arbetat med 

Tankesmedja 2022, ett ideologiskt politiskt arbete som syftar till att förnya STS och S politik. Vidare 

har en satsning gjorts under året för att bidra till verksamhetsutveckling i Stockholmsregionen, och 

en rapport har lämnats till de båda distriktsstyrelserna där. 

8. Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av separat årsredovisning. Resultatet före 

bokslutsdispositioner blev +99 tkr (budget -55 tkr, resultat föregående år -92 tkr). Den positiva 

budgetavvikelsen om 154 tkr beror i huvudsak på lägre personalkostnader. 

Merparten av kostnaderna avser personalkostnader och transfereringar av bidrag till internationella 

projekt. Den huvudsakliga intäkten utgörs av det årliga partianslaget på 3 528 tkr. Detta kommer 

emellertid att minska med en halv miljon kronor vardera under åren 2020 och 2021, vilket innebär 

att kostnadsminskningar motsvarande en miljon kronor kommer att behöva göras från 2021. 

Bokslutsdispositioner och eget kapital 

Internationella fonden tillförs 17 tkr (årets överskott i fonden), vilket i slutändan innebär att det 

balanserade resultatet ökar med 82 tkr. Därutöver har ett en gåva på 300 tkr tillförts den nya fonden 

Sandvikenfonden, vars syfte är att ”genomföra aktiviteter och projekt som syftar till att utbilda unga människor 

politiskt, i enlighet med Socialdemokrater för tro och solidaritets stadgar och politiska riktlinjer”. 

Vid årets slut uppgår Eget kapital till 2 781 tkr, varav 1 164 tkr fritt (Balanserat resultat) och 

1 617 tkr ändamålsbestämt (Reservfonden 1 110 tkr, Internationella fonden 207 tkr och 

Sandvikenfonden 300 tkr). 

9. Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen har vid sina sammanträden lagt mycket tid på att diskutera hur förbundets 

politiska inriktning och organisationsformer kan utvecklas för att rusta förbundet än starkare i ett 

politiskt klimat som är starkt präglat av den nya högern, samtidigt som de ekonomiska 

förutsättningarna blir kärvare. Det är styrelsens ambition att framöver tydligare fokusera den 

politiska kommunikationen kring områdena migration/integration och klimat/miljö, under det 

samlande begreppet Vårt växande hem. I detta ingår också kampen mot den nya högern. 
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Förbundsstyrelsen har antagit följande uttalanden: 

• Okunskap om religion göder hatbrotten. 

• Svik inte de kristna värdena. 

• Halvhjärtat härbärgesstöd anstår inte Sverige. 

• Hållbar konsumtion ska inte vara en klassfråga. 
 

Därutöver har enskilda företrädare, inte minst förbundsordförande Ulf Bjereld, uttalat sig i aktuella 

frågor. Här har engagemanget i migrationsfrågor, särskilt vad gäller ensamkommande unga, fått 

stort genomslag. Våra ställningstaganden 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 fyra gånger, varav en gång tillsammans med 

distriktens ordförande, och därutöver fattat ett beslut per capsulam. 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. 

Ersättare i inträdesordning2: 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. 

10. 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. 

Vid årsskiftet 2019/20 var följande medarbetare anställda: 

– Ulf Carmesund, Politisk sekreterare med inriktning på internationellt arbete och lokal 
verksamhetsutveckling (tjänstledig 85 %). 

– Mattias Irving, Politisk sekreterare med inriktning på kommunikation och media. 

– Hans Josefsson, Förbundssekreterare. 

 
2 Carina Svedenberg Widqvist har 2019-02-10 avsagt sig uppdraget som ersättare i förbundsstyrelsen. 
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11. Slutord 
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en stolt och vital nittioåring, med en stark tradition av 

engagemang för ett jämlikt samhälle. Vi har sedan några år fokuserat hårt på att motverka rasism, 

inte minst den rasism som bottnar i antisemitism och islamofobi. Vi kämpar för vår planets 

överlevnad och vi har ett stort engagemang för människorna i Israel och Palestina. 

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.  

Det samhället vill den nya högern med Sverigedemokraterna i spetsen rasera. Det ska dom inte få 

göra! Kampen mot den växande extremhögern förs bäst genom en jämlikare politik, och det står 

Socialdemokrater för tro och solidaritet upp för. Envetet, hela tiden och med principen om 

mänskliga rättigheter i fokus. Vi fortsätter tala om Sverige som vårt växande hem. Vi fortsätter 

bidra med ett offensivt och positivt anslag. Vi fortsätter påverka vårt parti att alltid ha 

solidaritetstanken i fokus. 

Vi lyckas ibland och misslyckas ibland. Men den som gillar oss och det vi gör är välkommen med i 

kampen och kan i sin tur prata med sina vänner och partikamrater om att Socialdemokrater för tro 

och solidaritet är partiets viktigaste förändringsagent. Ju fler vi blir, desto starkare vår röst! 

Det finns en stor kraft i alla de människor som engagerar sig för vår sak och tillsammans 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 värde tar sig konkreta uttryck. 

 

Förbundsstyrelsen våren 2020 
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Bilaga: Uppföljning av kongressbeslut 2018 
 

Rubrik Beslut Åtgärd 

Proposition 1: 

Riktlinjer för politik 

och verksamhet 2018–

2020. 

Att fastställa riktlinjer för politik och 

verksamhet 2018–2020. 

Riktlinjerna publicerade på 

webbplatsen. Löpande arbete i 

enlighet med riktlinjerna. 

Proposition 2: 

Stadgejusteringar. 

Att justera stadgarna. Nya stadgarna publicerade på 

webbplatsen. Särskild info om 

föreningsvokabulär och 

medlemsavgifter via förbundscirkulär. 

Proposition 3: 

Medlemsavgift till 

förbundet. 

1. Att fastställa medlemsavgift till förbundet till 

100 kronor per medlem. 

2. Att bemyndiga förbundsstyrelsen att vid 

behov justera medlemsavgiften neråt. 

Verkställt i och med beslutet. 

Proposition 4: 

Justering av 

distriktsindelning. 

Att STS-distriktet Skaraborg/Älvsborgs Södra 

ska utvidgas till att också omfatta det område 

som utgörs av Hallands partidistrikt. 

Distriktsledningen informerad. 

Motion 3: Trygghet på 

härbärgen för 

hemlösa. 

Att Socialdemokrater för tro och solidaritet 

verkar för att samtliga härbärgen som finns i 

svenska kommuner åläggs att garantera 

människors möjligheter till ostörd sömn 

nattetid, och ökar möjligheterna till avskilda 

rum. 

Uttalande från förbundsstyrelsen 

hösten 2019 om hemlöshet, där 

denna fråga inkluderades. Publicerat 

som debattinlägg i Dagens Samhälle. 

Motion 4: Motverka 

hederskultur och 

hedersvåld. 

1. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet 

trycker på för att alla människor skall få effektiv 

undervisning i att kvinnor och män är 

jämställda, att flickor har precis samma rätt som 

pojkar att röra sig ute i det offentliga rummet, 

att allt tvång i samband med äktenskap är 

förbjudet enligt lag. 

2 Att Socialdemokrater för tro och solidaritet 

verkar för att barn, ungdomar och kvinnor och 

även män inte får sina liv instängda och 

begränsade av den förtryckande hederskulturen 

och hedersvåldet. 

Debattartikel i anslutning till 

internationella kvinnodagen 2019. 

Dokumentet ”Socialdemokratiska 

strategier mot hedersrelaterat 

förtryck” framtaget och utskickat till 

lokalföreningarna våren 2019. 

Motion 5: Skapa fred 

utan bruk av vapen. 

1. Att Socialdemokrater för tro och solidaritet 

kraftsamlar för att regering och riksdag antar ett 

fredsinriktat program vars främsta punkter är: 

a. skapandet av ökade grannkontakter med 

främst Ryssland. 

b. minskad militär upprustning följt av 

nedrustning. 

Återstår att verkställa. Åtgärder var 

planerade till våren 2020 men fick 

anstå på grund av coronapandemin. 
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Rubrik Beslut Åtgärd 

2. Att uppmuntra lokalgrupperna att 

a. stimulera lokalsamhället som kommuner, 

kyrkor och andra organisationer till att etablera 

kontakter på vänortsnivå med ryska 

motsvarigheter. 

b. utveckla nätverk på regional nivå för att 

etablera kontakter med ryska regioner, t.ex. 

genom utbyte på musikens, teaterns, sportens 

och kyrkornas områden. 

Motion 6: Stoppa alla 

kärnvapen. 

Att förbundskongressen ställer sig bakom 

Margot Wallströms linje att regeringen skriver 

under avtalet om förbud mot kärnvapen och att 

riksdagen ratificerar detta avtal snarast möjligt. 

Verkställt i och med beslutet. 

Debattinlägg och uttalanden inför 

regeringens beslut, bland annat 

tillsammans med Palmecentret. 

Motion 7: Vätterns 

vatten ett riksintresse. 

Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska 

verka för att hela Vättern ska utgöra ett 

riksintresse för anläggningar för 

vattenförsörjning. 

Punkt i valmanifestet 2018. 

Uttalande på temat 

”Ett samhälle för 

alla”. 

Att anta förbundsstyrelsens förslag till uttalande. Distribuerat via sociala medier, 

nyhetsbrev och webbplats. 

Uttalande på temat 

”Internationell 

solidaritet” 

Att anta förbundsstyrelsens förslag till uttalande. Distribuerat via sociala medier, 

nyhetsbrev och webbplats. 

Uttalande på temat 

”Hållbar utveckling”. 

Att anta förbundsstyrelsens förslag till uttalande. Distribuerat via sociala medier, 

nyhetsbrev och webbplats. 

 

*** 

 


