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VERKSAMHETSPLAN 

2022–2024 
Inledning 

Socialdemokrater för tro och solidaritet, STS, utgör en självständig organisation inom Sveriges 

Socialdemokratiska Arbetareparti. Vårt övergripande mål är att påverka politiken och främja en solidarisk 

samhällsutvecklingen. STS ska upplevas som socialdemokratins vassaste språkrör för antirasism, miljö-och 

klimatfrågor, internationell solidaritet och social rättvisa. För att göra det behöver STS bli större med fler 

engagerade medlemmar. Verksamhetsplanen är uppdelat fem områden 1) växa 2) utbilda 3) engagera 4) 

påverka och 5) modernisera.    

 

Växa 

STS strävar efter att vara en relevant rörelse i framkant av den ídemässiga debatten och med ett politiskt 

inflytande. Grunden för en stark organisation är dess medlemmar. Därför är en fortsatt satsning på 

medlemsvärvning den viktigaste uppgiften för alla delen av vår organisation. Följande målgrupper ska 

värvas: 

➢ Progressivt troende. Från olika traditioner såsom kristna, judar och muslimer  

➢ SAP-medlemmar. Medlemmar i Socialdemokraterna som engagerar sig i STS kärnfrågor  

➢ Individer som organiserar sig i utrikespolitiska frågor utanför partipolitiken  

 

Utbilda 

En god studieverksamhet utgör en väsentlig grund för ett framgångsrikt politiskt arbete. Det finns såväl 

stort behov som goda möjligheter att utveckla studieverksamheten. Studierna ska syfta stärka förbundet och 

resultera till fler aktiva under mandatperioden. Med regelbundenhet ska följande aktivitet genomföras: 

 

➢ Erbjuda medlemmar en grundläggande introduktion till förbundet och vår politik 

 

Engagera 

Allt fler medlemmar söker sig till Socialdemokraterna på grund av engagemang i en specifik sakfråga. Många 

medlemmar upplever att deras engagemang inte ryms inom arbetarekommunens kommungeografiska 

struktur. Detta engagemang rör ofta frågor som står STS nära antirasism, social rättvisa, miljö-och 

klimatfrågan samt internationell solidaritet. För att erbjuda medlemmar internationell verksamhet förutsätts 
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månadsgivare till förbundets internationella biståndsverksamhet. Med regelbundenhet ska följande aktivitet 

genomföras: 

 

➢ Medlemmar ska erbjudas kunskapssatsningar i förbundets profilfrågor  

➢ Utveckla informationsinsatser kring Internationella Fonden 

 

Påverka 

Utifrån våra politiska riktlinjer ska STS verka för att påverka politiken i en mer solidarisk riktning. STS ska 

medverka i de debatter som behandlar våra kärnfrågor samt verka för att politiken anammar progressiva 

reformförslag. Det görs bland annat genom att driva sakpolitiska frågor i arbetarekommuner och folkvalda 

organ, samt medverka i den nationella debatten.  

 

➢ Verka för att STS politiska förslag behandlas i arbetarekommuner och folkvalda organ  

➢ Medverka i den nationella debatten  

 

Modernisera 

STS ska ha organisationsformer som attraherar och ger möjligheter för förbundets medlemmar att utifrån 

sina förutsättningar vara aktiva i samhällsdebatten och samhällsbygget. Den utgångspunkten ska genomsyra 

all organisationsutveckling inom förbundet.  

 

➢ STS-verksamhet ska vara tillgänglig för medlemmar oavsett hemvist 

➢ Det bör finnas en aktiv STS-verksamhet i varje partidistrikt  

 

 

 

 

 

  


