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UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK
Partistyrelsens utlåtande över motionerna E4:1, E4:2, E9:1, E10:1, E18:1, E18:2,
E18:3, E18:4, E20:2, E50:1, E103:1, E106:2

UE183 Fred och säkerhet
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Gemensam säkerhet och alliansfrihet vägen framåt i orolig omvärld
Sveriges första försvarslinje är diplomati, dialog och samarbete. Vår utrikes- och säkerhetspolitik
bygger på sammanhållning i EU och samarbete på bred front: i Norden och Östersjöområdet,
inom FN och OSSE, och med Nato. En stark transatlantisk länk är viktig för Europas och
Amerikas säkerhet. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp
skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på
samma sätt om Sverige drabbas. Vi ska därför kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt.
Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till
stabilitet och säkerhet i norra Europa – också kring Östersjön. Den förutsätter en aktiv, bred
och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med fördjupade försvarssamarbeten,
särskilt med Finland, och en trovärdig nationell försvarsförmåga. Vi ska bidra till långsiktig
stabilitet och säkerhet i vår del av Europa.
Som ordförande i OSSE 2021 försvarar Sverige den europeiska säkerhetsordningen med
utgångspunkt i folkrätten och FN-stadgan. Partistyrelsen vill tydliggöra den koppling som görs
inom OSSE mellan respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer
och säkerheten inom och mellan stater: gemensam säkerhet. OSSE-ordförandeskapet har också
fört med sig en kunskapsspridning inom Sverige om vikten av gemensam säkerhet. De olösta
konflikterna i Nagorno-Karabach, Ukraina, Georgien och Transnistrien är exempel på de
konsekvenser som brotten mot den europeiska säkerhetsordningen medför. Dessa utmaningar
påverkar också Sverige.
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Partistyrelsen menar att EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. I en
osäker värld ska EU vara en stark röst för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens
principer. Samtidigt ska FN förbli en hörnsten i svensk utrikespolitik och partistyrelsen menar att
Sverige även fortsatt ska vara en tongivande röst inom FN.
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Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid försämrats. Som
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ett svar på utvecklingen sker en historisk satsning på totalförsvaret och ett fortsatt stärkande
av våra internationella försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Genom vårt deltagande
i civila och militära insatser i exempelvis Afghanistan, Irak, Mali och Ukraina bidrar Sverige
till säkerhet, förebygger konflikter samt skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Detta
engagemang är en viktig del av vår solidariska säkerhetspolitik och bidrar till gemensam säkerhet.
Insatsernas utformning och tidshorisont anpassas utifrån förutsättningarna och i samråd med våra
samarbetspartners.
Sveriges bidrag i insatsen i Libyen 2011 bestod av mellan fem och åtta JAS Gripen och ett
transportflygplan med lufttankningskapacitet. Den svenska insatsen bestod i att upprätthålla
flygförbudszonen, det vill säga en begränsad del av uppgifterna enligt resolution 1973. Beroende
på tidpunkt bestod den svenska styrkan av mellan 125 och 250 personer. Styrkan utförde sitt
uppdrag inom det givna mandatet. Mot denna bakgrund ser inte partistyrelsen någon anledning
till en oberoende utvärdering av insatsen i Libyen.

15

Partikongressen föreslås besluta:
att bifalla motionerna E18:4
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E18:4 (Lunds arbetarekommun) att tydligt säga nej till att Sverige ska bli medlem i NATO
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: E10:1, E18:1, E18:2, E18:3,
E103:1, E106:2
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E10:1 (Göteborgs partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för en nationell
folkbildningskampanj genomförs i syfte att involvera fler i Sveriges fredsarbete och främja en
samhällsutveckling för mänsklig gemensam säkerhet
E18:1 (Lunds arbetarekommun) att målsättningarna i den nationella säkerhetsstrategin
återspeglas i Sveriges ekonomiska prioriteringar
E18:2 (Lunds arbetarekommun) att Sverige fokuserar på förtroendeskapande åtgärder genom
diplomati och ökat samarbete i Östersjöregionen och tydliggör sin alliansfrihet och neutralitet
E18:3 (Lunds arbetarekommun) att inte utveckla samarbetet med NATO ytterligare, eftersom det
äventyrar Sveriges förutsättningar att vara en oberoende och militärt alliansfri nation
E103:1 (Landskrona arbetarekommun) att partikongressen ställer sig bakom motionen, säger ett
klart och bestämt NEJ till ett NATO-medlemskap och till ett ytterligare närmande till NATO
E106:2 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna härvid klarlägger vad de faktiska
säkerhetsriskerna är för Sverige
att avslå motionerna E4:1, E4:2, E9:1, E20:2, E50:1
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E4:1 (Finspångs arbetarekommun) att regeringen beslutar om att tillsätta en oberoende
kommission för att utreda Sveriges roll i den internationella militära insatsen i Libyen 2011
E4:2 (Finspångs arbetarekommun) att klarlägga misstankarna om folkrättsbrott
E9:1 (Eda arbetarekommun) att Sverige inrättar ett fredsdepartement som ett led i nya
ansträngningar att mer långsiktigt och effektivt verka för global och nationell trygghet präglad av
gemensam säkerhet för alla
E20:2 (Älvsborgs södra partidistrikt) att ytterligare närmande till dagens militärallianser stoppas
E50:1 (Nyköpings arbetarekommun) att Sveriges regering avbryter den svenska krigsinsatsen på
Frankrikes sida i Mali och kallar hem de 150 soldaterna, helikoptrarna och transportflygen
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Partistyrelsens utlåtande över motionerna E2:1, E8:1, E10:3, E10:4, E11:1,
E15:1, E16:2, E21:1, E21:2, E21:3, E21:4, E22:1, E22:2, E22:3, E35:1, E36:1,
E51:1, E51:2, E51:3, E51:4, E53:1, E55:1, E56:1, E57:1, E57:2, E57:3, E57:4,
E58:1, E58:2, E59:2

UE184 Internationell solidaritet
20

Socialdemokraterna verkar för en världsordning baserad på folkrätten där regler och avtal går före
den starkes rätt. Vi står för en feministisk utrikespolitik, en tydlig säkerhetspolitisk linje och ett
solidariskt bistånd. Med en stark internationell solidaritet tryggar vi inte bara vårt eget land utan
bidrar till fred, säkerhet och utveckling och demokrati globalt.
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Sydafrika, Venezuela, Bolivia, Kuba
Partistyrelsen menar att klyftorna och orättvisorna i Sydafrika är omfattande – samtidigt är den
ekonomiska standarden i just Sydafrika bättre än de allra flesta av sina grannländer. Partistyrelsen
tror att mer samarbete, snarare än bojkott, är den bäst fungerande vägen.
30

35

40

Partistyrelsen ser med bestörtning på den venezuelanska regimens repression mot företrädare
för oppositionen, oberoende media och civilsamhällesorganisationer. I samtliga multilaterala
fora där Venezuela står på agendan arbetar Sverige för att stärka mänskliga rättigheter. Maduro
saknar demokratisk legitimitet och det nya regimkontrollerade parlamentet representerar inte det
venezolanska folkets vilja. Genom såväl EU har Sverige uttryckt sin oro för situationen i landet
och djupt beklagat regimens hantering av densamma.
Partistyrelsen konstaterar att Organisationen för amerikanska stater (OAS), som finansieras av
bland annat Sverige och EU, genomförde en granskning av valresultatet i Bolivia 2019. Denna
granskning påvisade allvarliga brister som påverkat valresultatet till dåvarande president Morales
fördel. Kort därefter rekommenderade flera fackföreningar, politiska aktörer, polisen och militär
presidenten att avgå, varefter presidenten och ett stort antal ministrar avgick.
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Senatens andra viceordförande utropade sig därefter till president ad interim utan parlamentariskt
kvorum när beslutet fattades men med stöd från landets författningsdomstol. Sverige stod bakom
EU:s uttalande om vikten av att stödja en lösning som möjliggör för ett interimstyre att förbereda
nyval och därmed undvika ett maktvakuum, vilket skulle kunna få förödande konsekvenser. Ett
nyval genomfördes. Sedan 2020 är Luis Arce president i Bolivia, och representerar samma parti
som Morales, noterar partistyrelsen.
Partistyrelsen tror generellt inte att blockader eller omfattande sanktioner är effektiva verktyg för
att påverka den politiska utvecklingen i en demokratisk riktning – det finns ofta en risk att de
som redan har det tufft drabbas allra hårdast. EU har ett samarbetsavtal med Kuba, för att försöka
påverka utvecklingen. Det finns anledning att känna oro för situationen för demokrati och de
mänskliga rättigheterna i Kuba. Samtidigt anser partistyrelsen att USA:s relation till Kuba primärt
borde avgöras av amerikaner
Västsahara, Irak, Israel/Palestina, Nordöstra Syrien, Seyfo
Partistyrelsen delar frustrationen över att utvecklingen inte går att rätt håll i frågan om Västsahara.
Vi socialdemokrater har kongressbeslut på att erkänna Västsahara och det står vi kvar vid.
Samtidigt menar partistyrelsen att det just nu inte är att driva frågan om erkännande som skulle
ge mest förändring till det bättre. Det viktigaste för att komma framåt är att återstarta FNprocessen och se till att Marocko och Polisario åter kan mötas i samtal om en väg framåt.
Partistyrelsen ser med mycket stor oro på utvecklingen och stöder fullt ut FN:s ansträngningar
för att bevara vapenvilan från 1991. Den folkomröstning som skulle äga rum för att avgöra
Västsaharas status har ännu inte genomförts. Frustrationen växer, framför allt bland de unga.
Med svenskt stöd arbetar bland annat Oxfam och den Kristna Fredsrörelsen med att förbättra
situationen för unga västsaharier.
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Partistyrelsen står bakom FN:s arbete som syftar till att nå en rättvis, hållbar och ömsesidigt
godtagbar förhandlingslösning där det västsahariska folkets rätt till självbestämmande
tillfredsställs. Sverige arbetar för att FN ska tillsätta generalsekreterarens personliga sändebud –
men har ännu inte nått framgång. Djupa låsningar påverkar. För att frågan om Västsahara ska ges
större möjlighet att vinna gehör krävs att fler länder engagerar sig i positiv riktning.
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En FN-ledd oberoende undersökningskommission med uppdrag att besöka det ockuperade
Västsahara har diskuterats tidigare i FN, men inte tagits vidare eftersom förslaget inte vunnit
gehör från ett tillräckligt antal av FN:s medlemsstater.
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FN har konstaterat att det har skett godtyckliga frihetsberövanden av personer som krävt
självbestämmande för Västsahara. Journalister har åtalats och dömts till fängelse, till exempel i
samband med att de har bevakat demonstrationer.
EU-domstolen fastställde i sitt mål C-104/16 att Västsahara inte är en del av Marockos suveräna
territorium och att associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko inte kan
6

tillämpas i Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke. Sverige verkar för att domslutet ska
efterlevas och att folkrätten ska följas.
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Sedan det första Gulfkriget 1991 har kurderna i norra Irak varit relativt självständiga från Bagdad.
Sedan 2003 har självständigheten blivit mer formell. I dag sköter kurderna sin egen säkerhet, har
sin egen regering, sina egna institutioner och en mycket stark egen identitet. Att erkänna irakiska
Kurdistan skulle riskera att leda till ytterligare instabilitet i området. Partistyrelsen förespråkar
ökad autonomi inom ramen för det kurdiska folkets egen vilja.
Partistyrelsen menar att Israels ockupation av Palestinskt land måste upphöra. Detsamma gäller
Israels bosättningspolitik, inklusive det kvarstående hotet om vräkningar av palestinska familjer
i det ockuperade östra Jerusalem, vilket strider mot internationell humanitär rätt, undergräver
tvåstatslösningen och bidrar till förhöjd konfliktnivå. Utvecklingen går nu tydligt åt fel håll.
Sveriges erkännande av Palestina är ett viktigt ställningstagande och bidrag för att få de israeliskpalestinska fredssamtalen att återupptas mellan mer jämbördiga parter. Partistyrelsen noterar
att varken Sverige eller av EU använder sig av apartheidbegreppet i relation till den israeliska
ockupationen, men att det finns tydliga positioner om att folkrätten måste efterlevas. För att
nå långsiktig och hållbar fred krävs en förhandlad tvåstatslösning, med internationellt erkända
gränser som utgångspunkt.
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Partistyrelsen menar att FN:s hjälporganisation UNRWA spelar en ovärderlig roll för att tillgodose
Palestinaflyktingarnas rättigheter och humanitära behov, också i Gaza. Svåra ekonomiska
förhållanden och nuvarande pandemi har understrukit detta ytterligare. Men UNRWA bidrar
även till fred och stabilitet i en mycket orolig region. Utan UNRWA hade mer än en halv miljon
flyktingbarn stått utan utbildning, med allt vad det innebär i form av förlorad framtidstro och
risk för radikalisering. UNRWA gör en stor insats för att främja en fredlig, demokratisk utveckling
i en politiskt volatil region. Sverige driver tillsammans med Jordanien på för att få till en hållbar
och långsiktig finansiering av UNRWA. Utöver stödet för UNRWA har Sverige ett omfattande,
flerårigt och icke öronmärkt kärnstöd – som primärt går genom biståndsorganisationer, till
insatser för bland annat tillgång till vatten och demokratiutveckling.
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Partistyrelsen står upp för Israels legitima säkerhetsbehov och rätt till självförsvar. Raketattacker
från terroristgrupper i Gaza mot civila i Israel måste upphöra. Israel har rätt att försvara sig, men
måste göra sitt yttersta för att civila inte drabbas. Den humanitära rättens regler om distinktion,
proportionalitet och försiktighet måste respekteras.
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Partistyrelsen konstaterar att en annektering av Västbanken skulle bryta mot folkrätten.
Vidare, menar partistyrelsen, att en annektering skulle motverka en tvåstatslösning – och bli en
mycket allvarlig vändpunkt i konflikten mellan israeler och palestinier och riskera att försämra
säkerhetsläget och bidra till ökad instabilitet i hela regionen.
Representanter från Israel har tidigare aviserat en planerad annektering av delar av Västbanken
i Palestina. Sverige bidrog i en massiv internationell mobilisering under sommaren 2020, som
7

då framgångsrikt lyckades hindra planerna från att förverkligats. Men risken är ännu inte över.
Därför måste det internationella trycket upprätthållas.
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Den som åkt till Syrien för att stötta eller till och med strida för terrorsekten Daesh/IS kan
inte förvänta sig särskilt stöd från Sverige. Offren för Daesh terror förtjänar rättvisa. Det lokala
självstyret i nordöstra Syrien har tagit initiativ till att utreda och, om möjligt, lagföra kvinnor för
brott och samröre med Daesh. I väntan på utredningar är det inte aktuellt att repatriera kvinnor
till Sverige. Samtidigt är Sverige väl förberett, vid tillfälle att utredningarna är genomförda och
kvinnorna skulle utvisas.
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Regeringen arbetar för att ta hem barn med koppling till Sverige om och när så är möjligt. Det
lokala självstyret i nordöstra Syrien godkänner inte repatriering av endast barn, om inte mamman
ger sitt samtycke.
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Partistyrelsen noterar att kvinnorna har blivit erbjudna att ställas i kontakt med socialtjänst i
Sverige – för att barn själva ska kunna repatrieras till Sverige. Hittills har ingen av de svenska
kvinnorna uttryckt önskemål om att deras barn själva ska få resa till Sverige. Ett antal föräldralösa
barn har hittills kunnat föras till Sverige.
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Partistyrelsen vet att debatten om begreppsanvändning kring Seyfo väcker engagemang hos många
socialdemokrater. Skildringar från 1915 vittnar om skoningslös grymhet. Det råder ingen tvekan
om att det begicks fruktansvärda dåd mot den armeniska folkgruppen och andra minoriteter.
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Socialdemokraterna har vid tidigare kongresser beslutat att Seyfo ska erkännas som folkmord, ett
beslut som ligger fast. Frågan har även beslutats i Riksdagen, liksom en rad EU-länders parlament.
Endast fyra av EU:s 27 regeringar har benämnt de fruktansvärda händelserna 1915 som just
folkmord. Efter Förintelsen har internationella domstolar betecknat brott i Rwanda och forna
Jugoslavien som folkmord, något liknande utslag finns inte om de vidriga händelserna 1915.
Partistyrelsen menar att frågor om hur just en regering använder begrepp som folkmord, framför
allt begångna det förflutna, är komplicerat och innehåller flera rättsliga och politiska aspekter.
Feministisk utrikespolitik och sexuell och reproduktiv hälsa
Partistyrelsen menar att jämställdhet mellan kvinnor och män även fortsatt ska utgör en
grundläggande målsättning för svensk socialdemokratisk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors
och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för
internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål
om fred, säkerhet och hållbar utveckling. Sexuella och reproduktiva rättigheter är en av sex
prioriteringar inom den feministiska utrikespolitiken. När konservativa krafter vill spola tillbaka
banden och hota kvinnors rättigheter ska socialdemokratin vara en benhård motståndare, menar
partistyrelsen.
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Norden
Om Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region till år 2030 finns det
fortfarande arbete kvar att göra. Partistyrelsen menar att den vision som är fastslagen inom
Nordiska ministerrådet bör vara styrande – och det innebär att fler konkreta åtgärder behöver
sättas in för att de som bor i gränsområden eller arbetspendlar i vår region ska kunna bo och verka
där. De stängda gränserna har påverkat såväl ekonomin som den mellanmänskliga tilliten i våra
gränsregioner. Partistyrelsen menar att vi måste fortsätta arbeta för lösa ut gränshinder om uppstår
samt stärka det nordiska samarbetet så det står bättre rustat i att hantera kommande kriser.
Partikongressen föreslås besluta:
att bifalla motionerna E22:1, E22:3
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E22:1 (Örebro arbetarekommun) att partikongressen ställer sig bakom att den israeliska
ockupationen av och bosättarpolitiken i Palestina måste upphöra samt att Jerusalems delade status
respekteras
E22:3 (Örebro arbetarekommun) att partikongressen ställer sig bakom att Sverige i FN och
genom EU på varje sätt måste försöka förhindra den annektering av ockuperat palestinskt
territorium som den israeliska högern vill driva fram
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att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: E10:3, E10:4, E16:2, E21:1,
E21:2, E21:3, E21:4, E22:2, E51:1, E51:2, E51:3, E51:4, E57:1, E57:2, E57:3, E57:4, E58:1,
E58:2, E59:2
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E10:3 (Göteborgs partidistrikt) att Socialdemokraterna aktivt verkar för att riksdagsbeslutet om
att erkänna staten Västsahara verkställs
E10:4 (Göteborgs partidistrikt) att Sverige verkar för att EU erkänner staten Västsahara
E16:2 (Hallsbergs arbetarekommun) att partiet åter sätter frågan om internationell solidaritet och
nedrustning högt på dagordningen genom en landsomfattande aktivitet
E21:1 (Malmö arbetarekommun) att svensk socialdemokrati gör allt för att främja en fredlig
lösning av Palestinakonflikten som också tillgodoser palestiniernas intressen utifrån de FNresolutioner som tagits
E21:2 (Malmö arbetarekommun) att ockuperat land 1967 och östra Jerusalem återlämnas och
ställs under palestiniernas kontroll
E21:3 (Malmö arbetarekommun) att alla bosättningar på ockuperat land utryms
E21:4 (Malmö arbetarekommun) att blockaden av Gaza upphör
E22:2 (Örebro arbetarekommun) att partikongressen ställer sig bakom att Sverige självt och
genom EU måste göra sitt yttersta för att hjälpa Gazas lidande invånare och få ett slut på Israels
illegala lands- och sjöblockad av Gazaremsan
E51:1 (Haninge arbetarekommun) att SAP arbetar för att Sverige ställer än tydligare och skarpare
krav gällande upprättande av legitima avtal med västsahariernas representanter, kopplat till alla
naturtillgångar som utvinns av andra länder i Västsahara
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E51:2 (Haninge arbetarekommun) att SAP arbetar för att berörda länder stärker upp
efterlevnaden av FN:s och EU:s regelverk kring barns rättigheter - gällande de undernärda
västsahariska barnen i flyktinglägren
E51:3 (Haninge arbetarekommun) att SAP arbetar för att Sverige ska vara drivande i att stötta de
västsahariska ungdomarnas i deras mångfacetterade utsatthet
E51:4 (Haninge arbetarekommun) att SAP arbetar för att ansvar utkrävs av den Marockanska
staten om den bryter mot FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling
E57:1 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för ett utökat samarbete med den
palestinska myndigheten och särskilt stöttar en uppbyggnad av demokratiska institutioner
E57:2 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att EU fördömer
apartheidsystemet, som är en följd av Israels Nation-State Basic Law, och även militär
”rättsskipning” på ockuperad mark som allvarligt kränker Mänskliga Rättigheter
E57:3 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna stöttar organisationer som motverkar
apartheid och orättvisor i Israel och på ockuperad mark
E57:4 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna engagerar sig för ytterligare åtgärder för
att stötta en anständig tvåstats-lösning
E58:1 (Årjängs arbetarekommun) att arbeta för att en överenskommelse om vad som ska gälla
avseende arbetsmarknadsregioner under extraordinära händelser ska tas fram mellan de nordiska
länderna
E58:2 (Årjängs arbetarekommun) att det i samtalen som förs för att ta fram en överenskommelse
också beaktas det sociala perspektivet för människor som i en ordinär tid aldrig lägger märke till
att man korsar en gräns och att därför ha med barnperspektivet
E59:2 (Gävleborgs partidistrikt) att Socialdemokratiska arbetar internationellt för människors
sexuella och reproduktiva rättigheter i enlighet med de mänskliga rättigheterna
att avslå motionerna E2:1, E8:1, E11:1, E15:1, E35:1, E36:1, E53:1, E55:1, E56:1
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E2:1 (Götene arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att sanktioner från Sverige mot
Sydafrika införs
E8:1 (Vännäs arbetarekommun) att partikongressen tar beslut om att vi politiskt ska verka på
olika nivåer för att USA häver blockaden av Kuba
E11:1 (Oskarshamns arbetarekommun) att Socialdemokraternas ska verka för att Sverige vidtar
de åtgärder som krävs för att förbereda ett erkännande av Kurdistan, som bör ges förutsatt att ett
utropande av självständighet äger rum
E15:1 (Norrköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna uppmanar den svenska regeringen
att intensifiera arbetet med att ta hem de svenska medborgare, i första hand barnen och deras
mammor, som sitter frihetsberövade i läger i nordöstra Syrien
E35:1 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna skall verka för att Sverige ser över den
utrikespolitik som bedrivs i Sydamerika, bl.a. mot Bolivia och Venezuela så att man inte stödjer
högerkupper mot statsledningar förankrade i ursprungsbefolkningen
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E36:1 (Västerås arbetarekommun) att Socialdemokraterna i regeringsställning officiellt erkänner
Seyfo; folkmordet 1915
E53:1 (Arvika arbetarekommun) att Sverige tar hem de svenska medborgare som finns i Al-Hol
E55:1 (Bollebygds arbetarekommun) att Socialdemokraterna arbetar för att Sverige erkänner FN:s
tolkning av internationell rätt och tar ansvar för våra medborgare samt låter dessa återvända till
Sverige
E56:1 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna utan vidare dröjsmål verkar för att
de svenska barnen till IS-föräldrar återkommer till det land de är medborgare i, även om det
förutsätter att vårdnadshavare medföljer
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Partistyrelsens utlåtande över motionerna E1:1, E3:1, E5:1, E6:1, E7:1, E7:2,
E7:3, E10:2, E12:1, E12:2, E13:1, E13:2, E14:1, E16:1, E17:1, E17:2, E17:3,
E18:5, E19:1, E20:1, E23:1, E24:1, E25:1, E26:1, E27:1, E28:1, E29:1, E30:1,
E31:1, E32:1, E33:1, E34:1, E37:1, E38:1, E39:1, E40:1, E41:1, E42:1, E43:1,
E44:1, E45:1, E46:1, E47:1, E48:1, E49:1, E52:1, E54:1, E85:2

UE182 Kärnvapenpolitik
20

Socialdemokraterna vill se en värld utan kärnvapen, därför är nedrustning och icke-spridning en
central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering. Vi har en lång tradition av att vara i framkant
och leda arbetet internationellt för nedrustning. Hotet från kärnvapen begränsas genom att
internationella avtal sluts och upprätthålls.
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Kärnvapenhotet påminner oss om vikten av gemensam säkerhet, att säkerhet bara kan skapas
tillsammans med andra och att dialog är den enda vägen framåt mot nedrustning och fred. Ickespridningsfördraget är det centrala internationella ramverket för global nedrustning och ickespridning av kärnvapen. Vi ska fortsätta arbetet för att stärka genomförandet av fördraget och
provstoppsavtalet. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen kan utgöra ett viktigt verktyg
tillsammans med andra initiativ som syftar till att få kärnvapenmakterna att ta konkreta steg för
nedrustning. Partistyrelsen menar att Sverige fortsatt ska vara en ledande röst för en kärnvapenfri
värld.
Viktiga framsteg har skett. Idag finns färre kärnvapen jämfört med på 1980-talet, det
finns ett internationellt system för kärnämneskontroll och kärnvapenfria zoner. Ickespridningsfördraget (NPT) har varit framgångsrikt gällande att förhindra spridning av kärnvapen,
minska kärnvapenarsenaler och underlätta fredlig användning av kärnenergi. Däremot har
kärnvapenstaterna inte levt upp till artikel 6 om nedrustning och just nu sker en uppgradering
och modernisering av existerande kärnvapen samtidigt som den internationella normen mot
användning av kärnvapen luckras upp.
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Kärnvapenhotet är en fråga om liv och död. Kärnvapenmakterna måste ta gemensamt ansvar
och göra konkreta nedrustningsåtaganden. Ingångna avtal om nedrustning, icke-spridning och
återhållsamhet måste hållas och förnyas när de är på väg att löpa ut. Sverige och länder som
delar vår övertygelse om en kärnvapenfri värld måste outtröttligt fortsätta föra fram konkreta
förslag för nedrustning och icke-spridning. I arbetet för kärnvapennedrustning ska Sverige
ha en ledande roll. Vi socialdemokrater vill ha ett globalt kärnvapenförbud. Det avgörande
arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget och att öka
kärnvapenmakternas vilja till nedrustning. Vi vill att Sverige som observatör till FN:s förbud mot
kärnvapen (TPNW) aktivt ska bidra till att konventionen utvecklas med målet att Sverige kan
ansluta sig. Partistyrelsen anser därför att tidsangiven signering eller ratificering skulle riskera att
vara kontraproduktivt.
Sverige ska fortsätta ta ansvar för att försöka överbrygga skillnader mellan länder med och utan
kärnvapen och driva på för konkreta åtaganden och framsteg. Stockholmsinitiativet som under
svensk-tyskt ledarskap samlar en grupp länder för att föreslå konkreta förslag på nedrustning och
icke-spridning är en viktig del i detta arbete.
Icke-spridningsfördraget (NPT), som är det centrala multilaterala ramverket för global
nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, måste stärkas och utfästelser gjorda i avtalet
förverkligas. Vi ska fortsätta arbetet för att stärka genomförandet av NPT och stödjer inrättandet
av ett FN-sekretariat om kärnvapennedrustning med uppgiften att följa efterlevnaden av
nedrustningslöftena i NPT. Sverige bör erbjuda sig att stå värd för sekretariatet.
Sverige och Östersjön är de facto en kärnvapenfri zon idag. De militära överenskommelser som
finns omöjliggör uttryckligen utplacering av kärnvapen på svenskt territorium. Partistyrelsen anser
därför att en ytterligare politisk process kring kärnvapenfri zon inte är den mest centrala frågan
utan att vårt nedrustningsarbete bör fokusera på den globala nedrustningen.
Den svenska framtida kompetensen på området behöver förstärkas och uppdateras för
att säkerställa mångsidig och långsiktig kunskap om kärnvapen och effektiva metoder för
nedrustning. Alva Myrdal-centret kommer som svenskt tvärvetenskapligt forsknings- och
kunskapscentrum om kärnvapennedrustning bidra. Kunskapen från detta center kan spridas,
vilket partistyrelsen välkomnar.
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Partikongressen föreslås besluta:

40

att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: E1:1, E3:1, E7:1, E7:3,
E12:1, E13:1, E14:1, E17:1, E17:3, E19:1, E23:1, E24:1, E25:1, E26:1, E27:1, E28:1, E29:1,
E30:1, E31:1, E32:1, E33:1, E34:1, E37:1, E39:1, E40:1, E41:1, E42:1, E43:1, E44:1, E45:1,
E46:1, E49:1
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E1:1 (Sundsvalls arbetarekommun) att Socialdemokratiska partiet verkar för att regeringen skriver
under FN:s konvention om kärnvapenförbud
E3:1 (Solna arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige signerar samt
ratificerar TPNW
E7:1 (Karlskrona arbetarekommun) att bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från
partikongressen 2017
E7:3 (Karlskrona arbetarekommun) att stödja förslaget om en studiekampanj om kärnvapen och
tillhörande fredsfrågor
E12:1 (Oskarshamns arbetarekommun) att Socialdemokraterna tar ställning mot införsel av
kärnvapen på svenskt territorium
E13:1 (Kalmar läns partidistrikt) att Socialdemokraterna tar ställning mot införsel av kärnvapen
på svenskt territorium
E14:1 (Växjö arbetarekommun) att Socialdemokraterna på nationellt plan driver frågan om global
kärnvapennedrustning
E17:1 (Stockholms partidistrikt) att bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från
partikongressen 2017
E17:3 (Stockholms partidistrikt) att besluta om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande
fredsfrågor
E19:1 (Östergötlands partidistrikt) att arbeta för att kärnvapen under inga omständigheter får
finnas på svensk mark
E23:1 (Jönköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar
FN’s konvention om kärnvapenförbud
E24:1 (Vaggeryds arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s
konvention om kärnvapenförbud
E25:1 (Skurups arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s
konvention om kärnvapenförbud
E26:1 (Västerås arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s
konvention om kärnvapenförbud
E27:1 (Härnösand arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar
FN:s konvention om kärnvapenförbud
E28:1 (Enköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s
konvention om kärnvapenförbud
E29:1 (Bollnäs arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s
konvention om kärnvapenförbud
E30:1 (Norrköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar
FN:s konvention om kärnvapenförbud
E31:1 (Trollhättans arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar
FN:s konvention om kärnvapenförbud
E32:1 (Lunds arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s
konvention om kärnvapenförbud
E33:1 (Håbo arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar
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FN:s konvention om kärnvapenförbud
E34:1 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna skall verka för att Sverige ratificerar FN:s
konvention om kärnvapenförbud
E37:1 (Alingsås arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och
ratificerar FN:skärnvapenförbud
E39:1 (Sundbyberg arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar
och ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E40:1 (Norrköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar
och ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E41:1 (Växjö arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och
ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E42:1 (Kalmar läns partidistrikt) att Socialdemokraternas ska verka för att Sverige signerar och
ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E43:1 (Karlskrona arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ska signera och
ratificera FN:s kärnvapenförbud
E44:1 (Oskarshamns arbetarekommun) att Socialdemokraternas ska verka för att Sverige signerar
och ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E45:1 (Gävleborgs partidistrikt) att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och
ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E46:1 (Höörs arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och
ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E49:1 (Nyköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna skyndsamt verkar för att Sverige
skriver under avtalet TPNW
att avslå motionerna E5:1, E6:1, E7:2, E10:2, E12:2, E13:2, E16:1, E17:2, E18:5, E20:1, E38:1,
E47:1, E48:1, E52:1, E54:1, E85:2
E5:1 (Hedemora arbetarekommun) att den Socialdemokratiska regeringen snarast undertecknar
FN-resolutionen om kärnvapenförbud
E6:1 (Strömstad arbetarekommun - enskild) att Sverige skriver under fördraget
E7:2 (Karlskrona arbetarekommun) att den socialdemokratiska regeringen signerar
kärnvapenförbudet och som en tydlig viljeinriktning inför valet 2022 för fram frågan om
ratificering
E10:2 (Göteborgs partidistrikt) att Socialdemokraterna driver frågan om att snarast signera FN:s
konvention mot kärnvapen, och tillkännager som sin avsikt att en ratificering genomförs när en
ny riksdag samlas efter valet 2022
E12:2 (Oskarshamns arbetarekommun) att ett tillägg görs i lagen (1984:3), om kärnteknisk
verksamhet, som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen
E13:2 (Kalmar läns partidistrikt) att ett tillägg görs i lagen (1984:3), om kärnteknisk verksamhet,
som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen
E16:1 (Hallsbergs arbetarekommun) att om ett sådant tillägg inte finns i lag 1984:30, regeringen
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får i uppdrag att snarast besluta om ett tillägg om förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige
E17:2 (Stockholms partidistrikt) att uppmana regeringen att FNs kärnvapenförbud signeras
under 2020 med den uttalade avsikten att föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet
2022
E18:5 (Lunds arbetarekommun) att Sverige skriver under konventionen om ett förbud mot
kärnvapen (TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)
E20:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att partikongressen arbetar för att refererad FN-konvention
skyndsamt undertecknas och ratificeras
E38:1 (Falun arbetarekommun) att Socialdemokraternas partikongress ställer sig bakom kravet att
regeringen ska signera och verka för att riksdagen ska ratificera FN:s kärnvapenförbud
E47:1 (Kristianstads arbetarekommun) att partikongressen beslutar att Socialdemokraterna
omgående ska verka för att Sverige ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E48:1 (Luleå arbetarekommun) att skriva under kärnvapenförbudet nu
E52:1 (Luleå arbetarekommun) att Sverige omprövar sitt beslut och nu ratificerar ”Nej till
kärnvapen”
E54:1 (Uppsala arbetarekommun) att verka för att partiets företrädare i regering och riksdag
kraftfullt arbetar för att Sverige snarast ratificerar FN-konventionen om förbud mot kärnvapen
E85:2 (Landskrona arbetarekommun) att Sverige skall underteckna FN:s konvention om förbud
mot kärnvapen

20

25

30

35

40

15

ÖVERGRIPANDE EU-FRÅGOR

5

Partistyrelsens utlåtande över motionerna A44:10, A78:2, A360:9, B280:2,
E59:1, E59:3, E60:1, E65:1, E65:2, E65:3, E66:1, E66:2

UE156 Övergripande EU-frågor
10

Den Europeiska unionen är ett fundament för Sverige. EU är vår viktigaste utrikes- och
säkerhetspolitiska arena och unionen ger Sverige en styrka som är betydligt större än vår egen.
Samarbetet är avgörande för vår ekonomi, för vår säkerhet och för vår röst i världen.
Samarbetet har prövats under coronapandemin, men krisen har också visat behovet av ett starkt
gränsöverskridande samarbete.

15

Sverige har i dag ett starkt inflytande i EU, vår röst hörs och det vi gör har betydelse. Så ska vi
fortsätta. Sveriges utgångspunkt ska vara att vi fullt ut deltar i EU-samarbetet och är aktiva i
utformningen av alla dess delar på ett sätt som värnar svenska intressen.
20

Vi ska fortsatt driva en aktiv socialdemokratisk politik på EU-nivå. De socialdemokratiska
prioriteringarna för att klara såväl klimat-, miljö- och jämställdhetsutmaningarna genom en
långsiktigt hållbar och jämlik ekonomi med schyssta anställningar ska stå i centrum. EUsamarbetet ska vara en positiv kraft för alla medborgare i vår union, och leda till förbättringar i
människors liv och vardag.

25

Det är viktigare än någonsin, när nu återhämtningen av Europas ekonomier tar vid i efterdyningarna
av coronapandemin. Genom det omfattande ekonomiska återhämtningspaketet på EU-nivå ges alla
medlemsstater stöd för att återstarta sina ekonomier, med fokus på gröna och digitala investeringar.
30

När Europas ekonomier nu startar upp igen måste det säkerställas att ingen hamnar på efterkälken.
Arbetet med att implementera de 20 principerna om rättvisa arbetsvillkor, jämlikhet och en
välfärd som ger trygghet, den så kallade sociala pelaren, är ett bra sätt att få medlemsstaterna att
sträva åt samma håll i EU-samarbetet. Den svenska modellen ska fortsatt värnas.

35

En fungerande och livskraftig demokrati är en grundläggande förutsättning för hela unionen.
Vi ska fortsatt stå upp för dess grundläggande värderingar om demokrati, jämlikhet, rättsstatens
principer och respekten för de mänskliga rättigheterna. Tyvärr har utvecklingen på det här
området gått åt fel håll i vissa medlemsstater under de senaste åren. Rättsstatens oberoende,
yttrandefriheten, den akademiska friheten, kvinnors rättigheter, HBTQI-personers rättigheter,
och civilsamhällets ställning begränsas av högerauktoritära krafter i framför allt Polen och Ungern.

40
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5

Den här utvecklingen måste hejdas, och det görs främst genom EU-gemensamma initiativ. Den
socialdemokratiskt ledda regeringen var pådrivande i förhandlingarna om att införa en mekanism
på EU-nivå som villkorar utbetalningar ur EU:s budget med stöd för rättsstatens principer.
Mekanismen finns nu på plats, och kommer att bli ett viktigt verktyg för att värna rättsstatens
principer i EU:s medlemsstater. Men mer måste självklart göras. Inte minst vad gäller kvinnors
rätt till sina egna kroppar och HBTQI-personers rättigheter. Partistyrelsen ser ett stort behov av
att dessa frågor fortsatt prioriteras i EU-sammanhang, inom ramen för den kompetensfördelning
som finns mellan EU och dess medlemsstater. Ett värnande av ett livskraftigt civilsamhälle och en
stark yttrandefrihet, både i Sverige och i EU, spelar en viktig roll här.
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Att vara en del i den Europeiska unionen är eftertraktat. Många länder som idag står utanför vill
vara med. Det visar att samarbete och gemenskap är en stark kraft för utveckling och trygghet.
En långsiktig målsättning måste vara en gemensam och stark union men det finns en oro att
utvidgningen av EU går för fort fram och att vi i EU inte i närtid är redo att ta in fler länder. Vi
har en utveckling där inte ens alla medlemsstater lever upp till de grundläggande värderingar om
rättsstatens principer, demokrati och mänskliga rättigheter som de en gång skrev under på när
de blev medlemmar. När medlemsländer agerar i strid mot dessa principer måste det kunna få
tydliga och långtgående konsekvenser. Ekonomiska skillnader kan skapa ytterligare friktion på
den gemensamma arbetsmarknaden och med fler länder som ska ta del av EU:s budget skärps i
många länder frågan om avgifter och kostnader för medlemskapet. Det är en oro som vi måste ta
på allvar.
Europasamarbetet ska bidra till att öka jämställdheten, stärka jämlikheten och värna pluralistiska
samhällen i alla Europas länder. Att fler länder vill vara en del i den europeiska gemenskapen är
en styrka. För att fler länder ska kunna bli medlemmar måste de dock leva upp till strikta krav
på en stabil ekonomi, ett oberoende rättsväsende och respekt för grundläggande värderingar.
Det är viktigt att kraven som ställs på medlemskap verkligen följs och att de också efterlevs
när ett land har fått komma med i EU. Det gäller exempelvis efterlevnaden av rättsstatens
principer, men också Köpenhamnskriteriernas ekonomiska dimension gällande en välfungerande
marknadsekonomi, och kravet på att EU:s regelverk på arbetsmarknadsområdet efterlevs.
Avseende Turkiet har utvecklingen i landet gällande mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer under många år gått åt fel håll. EU måste fortsätta att kräva framsteg på
dessa områden. Samtidigt är det viktigt att EU fortsätter att föra en dialog med Turkiet, både för
att framföra kritik och för att utveckla samarbetet på vissa områden, såsom migration. Sedan en
tid tillbaka pågår inga medlemskapsförhandlingar med Turkiet.
Migration har länge varit en svår fråga för EU att hantera. Partistyrelsen anser att det är viktigt att
en systematisk, EU-gemensam lösning kommer på plats. Förutsättningen för en sådan lösning är
att EU:s medlemsstater ska dela på ansvaret för den gemensamma migrationspolitiken.

17

Partikongressen föreslås besluta:
att bifalla motionerna B280:2, E59:1, E66:1
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B280:2 (Haninge arbetarekommun) att Socialdemokraterna förstärker arbetet med att än
tydligare stå upp för det svenska civilsamhällets särart och utrymme i EU-parlamentet
E59:1 (Gävleborgs partidistrikt) att Socialdemokraterna arbetar för människors sexuella och
reproduktiva rättigheter i enlighet med de mänskliga rättigheterna inom Europeiska unionen
E66:1 (Gävleborgs partidistrikt) att det socialdemokratiska partiet verkar för att införa system
för sanktioner mot länder som bryter mot EU:s fördrag, inskränker den fria pressen eller ett fritt
domstolsväsen
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: A78:2, A360:9, E59:3,
E60:1, E65:1, E65:2, E65:3, E66:2
A78:2 (Säter arbetarekommun) att Socialdemokraterna verka på EU-nivå för en mer effektiv och
rättvis ekonomisk politik
A360:9 (Sörmlands partidistrikt) att en det ställs krav hög grad av ekonomisk och
arbetsmarknadsmässig konvergens om nya länder ska ges inträde i Europeiska unionen
E59:3 (Gävleborgs partidistrikt) att Socialdemokraterna aktivt påverkar EU-parlamentariker för
att bevaka aborträtten inom unionen
E60:1 (Östergötlands partidistrikt) att Socialdemokraterna aktivt ställer sig bakom att Sverige
verkar för att sanktioner införs mot EU-medlemsländer som drar sig undan sitt ansvar i
flyktingpolitiken
E65:1 (Västerås arbetarekommun) att det socialdemokratiska partiet verkar för att Turkiets
ansökan till att gå med i EU får avslag från den socialdemokratiska gruppen i EU
E65:2 (Västerås arbetarekommun) att det socialdemokratiska partiet verkar för att den
socialdemokratiska gruppen i EU röstar nej till att låta Turkiet gå med i EU
E65:3 (Västerås arbetarekommun) att det socialdemokratiska partiet verkar för att detta sker
skyndsamt
E66:2 (Gävleborgs partidistrikt) att det socialdemokratiska partiet verkar för att större krav ställs
på hållbara planer för en rättvisare fördelning när stöd betalas ut till medlemsländer
att avslå motionerna A44:10
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A44:10 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för att EU:s regelverk ändras så
att medlemsstater kan investera sig ur coronakrisen
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Partistyrelsens utlåtande över motionerna B40:1, B159:4, E67:1, E68:1,
E68:2, E69:1, E69:2, E70:1, E70:2, E71:1, E71:2, E72:1, E72:2, E73:1, E73:2,
E74:1, E74:2, E75:1, E75:2, E76:1, E76:2, E77:1, E77:2, E78:1, E78:2, E79:1,
E79:2, E80:1, E80:2, E81:1, E81:2, E82:1, E82:2, E82:3

UE113 Biståndspolitik
Den socialdemokratiska politiken för bistånd och utveckling fokuserar på att människor ska ges
förutsättningar att själva kunna ta sig ur fattigdom, förbättra sina levnadsvillkor, leva i trygghet
och ha makt och inflytande över sina liv. Det svenska biståndet ska leda till att minska klyftorna i
världen, främja demokrati, mänskliga rättigheter, stärka rättsstaten, motverka korruption, främja
jämställdhet och ekonomisk, social, klimat- och miljömässig hållbar utveckling.
Socialdemokraterna står upp för att svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI
och användas till både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.
Utvecklingssamarbetet ska vara flexibelt, ändamålsenligt, hålla hög kvalité, klimatsäkras och ge
resultat med fokus på att bekämpa fattigdom. Genom ett ambitiöst utvecklingssamarbete bidrar
Sverige till ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling som förebygger nya humanitära
katastrofer. Sverige ska fortsätta vara en ledande humanitär aktör och genom humanitärt bistånd
rädda liv och lindra nöd vid kris och katastrof. Den internationella solidariteten ska vara som
störst med dem som behöver den allra mest. En värld med större ojämlikhet, mer hunger och
konflikter är en osäkrare värld för oss alla. Oavsett om människor lämnar sina länder på grund
av krig, fattigdom eller klimat, är det viktig att stötta det långsiktiga utvecklingssamarbetet
för att skälen till ofrivillig migration ska kunna byggas bort. Biståndsmedel ska användas till
att uppnå biståndsmålen. Socialdemokraterna accepterar avräkningar enligt OECD-DAC:s
riktlinjer, men det ska hanteras restriktivt. Riktlinjerna är överenskomna bland de länder som
ingår i OECD:s biståndskommitté DAC. En del av kostnaderna för mottagande av asylsökande
ska kunna betalas genom avräkningar från biståndet. Sverige ska i enlighet med riktlinjerna för
internationellt bistånd både kunna hjälpa en person i behov av skydd i ett flyktingläger och
bekosta omhändertagandet av en flykting under den första tiden som hen befinner sig i Sverige.
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Den socialdemokratiska biståndspolitiken är feministisk och understryker partiets starka
åtagande för jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter,
inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Allt bistånd ska bidra till att
uppnå jämställdhet och för att resurser fördelas på ett jämställt sätt. Det är centralt att arbeta för
kvinnors och flickors deltagande och inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer och inom alla
områden. Att ge kvinnor och flickor makt över sina liv och främja deras medborgerliga, politiska,
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ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är det bästa sättet för att bekämpa fattigdom, nå
ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling.
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En av tre kvinnor i världen har inte tillgång till toalett och rent vatten under mens och har inte
heller råd med moderna mensskydd. Mer än hälften av skolorna i utvecklingsländer saknar
toaletter vilket innebär att många flickor är tvungna att stanna hemma från skolan de dagar de har
mens. Stigma och brist på förståelse begränsar livet för flickor och kvinnor under menstruation.
Tillgång till funktionella och säkra toaletter, rent vatten och mensskydd är avgörande för att
kvinnor och flickor inte ska begränsas i sin utbildning eller arbetsliv och kunna delta i samhället
på lika villkor. Partistyrelsen anser att en särskild satsning bör göras på att säkerställa tillgången
till rent vatten, sanitet och hygien genom att bygga vatteninfrastruktur som är motståndskraftig
och hållbar samt bryta stigman kring mens och skapa förutsättningar för kvinnor och flickor att
hantera sin mens på ett bra sätt.
19 procent av Sidas totala bistånd 2019, motsvarande 12,2 miljarder kronor, gick till insatser
för klimat och miljö. Dessa insatser är omfattande och styrs av en strategi för hållbar miljö,
hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser. Sverige bidrar, genom stöd
till FN:s miljöprogram Unep, bland annat med stöd till låg- och medelinkomstländer att bygga
teknisk kapacitet för ekosystembaserade anpassningsmetoder, minska utsläpp av föroreningar
i havsområden och förbättra hantering av marint avfall. Sverige verkar därtill för att främja en
säker kemikalie- och avfallshantering. Sverige har också bidragit till att den globala handeln med
plastavfall ska regleras bättre och att importerande länder, ofta låginkomstländer, ska få större
möjlighet att stoppa oönskat avfall.
Motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan och
naturkatastrofer är avgörande för att möta klimatkrisen. Människors förutsättningar att ta sig
ur fattigdom och samhällens förmåga att motstå kriser är nära sammankopplat med ett hållbart
nyttjande av naturresurser och bevarandet av biologisk mångfald. Partistyrelsen anser att
klimatfinansiering är en skyldighet och ett redskap för att lösa ett gemensamt problem. Det är
framförallt höginkomstländer som ligger bakom de utsläpp som driver på klimatförändringarna
som drabbar fattiga och utsatta människor hårdast. Utvecklingsländerna ska få ekonomiskt
och tekniskt stöd för att genomföra klimatåtgärder, liksom till att anpassa sina samhällen till de
klimatförändringar som redan uppkommit. Långsiktig och hållbar klimatfinansiering kräver nya
och innovativa lösningar som inte är beroende av regeringars årliga budgetprocesser.
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Partikongressen föreslås besluta:

40

att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: B40:1, B159:4, E67:1,
E68:1, E68:2, E69:1, E69:2, E70:1, E70:2, E71:1, E71:2, E72:1, E72:2, E73:1, E73:2, E74:1,
E74:2, E75:1, E75:2, E76:1, E76:2, E77:1, E77:2, E78:1, E78:2, E79:1, E79:2, E80:1, E80:2,
E81:1, E81:2, E82:1, E82:2, E82:3
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B40:1 (Uppsala arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att biståndsmålet om 1%
av BNI ska hållas, att avräkningarna från biståndet ska minska och att klimatbiståndet ska öka
B159:4 (Gävleborgs partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för att del av biståndet riktas mot
mensfattigdom
E67:1 (Katrineholms arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att drastiskt öka
biståndsanslagen för sophantering i andra
E68:1 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska
användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E68:2 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara
ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E69:1 (Skellefteå arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska
användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E69:2 (Skellefteå arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E70:1 (Vaggeryds arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte
ska användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E70:2 (Vaggeryds arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E71:1 (Lunds arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska
användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E71:2 (Lunds arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara
ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E72:1 (Skurups arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska
användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E72:2 (Skurups arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E73:1 (Norrköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte
ska användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E73:2 (Norrköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E74:1 (Västerås arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska
användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E74:2 (Västerås arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
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E75:1 (Härnösand arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte
ska användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E75:2 (Härnösand arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E76:1 (Bollnäs arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska
användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E76:2 (Bollnäs arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E77:1 (Trollhättans arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte
ska användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E77:2 (Trollhättans arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E78:1 (Kungälvs arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska
användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E78:2 (Kungälvs arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E79:1 (Enköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte
ska användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E79:2 (Enköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E80:1 (Jönköpings arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för att
biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E80:2 (Jönköpings arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för att
biståndsmedel bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill
säga fred, fattigdomsbekämpning och demokrati
E81:1 (Håbo arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget
inte ska användas för att finansiera flyktingmottagande i Sverige
E81:2 (Håbo arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel
bara ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
E82:1 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för att enprocentsmålet i biståndet
återupprättas
E82:2 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel inte ska
användas för att delfinansiera det svenska mottagandet av människor som flytt
E82:3 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara
ska användas i enlighet med Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred,
fattigdomsbekämpning och demokrati
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FÖRSVARSPOLITIK
Partistyrelsens utlåtande över motionerna A705:1, E85:1, E99:1, E106:1,
E106:3, E107:2, E107:3, E111:2, E111:3, E111:4
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UE128 Försvarspolitik
Sverige ska ha ett starkt totalförsvar som ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten
i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven
ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför
vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.
På det försvarspolitiska området har det inkommit motioner gällande utvecklandet av ett modernt
försvar för fred och säkerhet, säkerhetsklassning av M/S Sigrid, mönstringen av värnpliktiga samt
hur Sverige på ett bra sätt kan ta hand om sina militära veteraner.
Sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014 har mycket omfattande satsningar
genomförts på landets försvar. Faktum är att man måste gå tillbaka till 1950-talet för att hitta
motsvarande resursökning. Dessa satsningar på Sveriges militära förmåga har varit möjliga att
genomföra för att Socialdemokraterna prioriterat stabilitet och ordning i de offentliga finanserna.
Denna inriktning har föregåtts av ett mycket omfattande analysarbete där en rad olika parametrar
och scenarion vägts in. Det har handlat om aspekter som klimathotet, geopolitiska förändringar
och det globala och regionala säkerhetsläget.
Slutsatsen är att stabiliteten i vårt omedelbara närområde försämrats över tid. Detta kan inte
minst illustreras av Rysslands krig mot Georgien 2008, den illegala annekteringen av Krim
2014 och den fortgående ryska aggressionen mot Ukraina. Vi har även sett rysk markeringsoch övningsverksamhet i Östersjöområdet samt en militär upprustning i Murmansk- och
Kolaområdet. Ryssland använder desinformationskampanjer och andra olagliga aktiviteter i
vårt närområde för att uppnå politiska mål. Sveriges militära försvar ska besitta sådan styrka,
sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla,
kontrollera eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium. Tillsammans med andra stater och
organisationer bidrar Sverige aktivt till att främja säkerheten i vårt närområde. Det är så vi bygger
vår säkerhetsarkitektur.
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Under 2017 återaktiverades grundutbildning med värnplikt. Detta var ett svar på behovet av att
kunna personalförsörja krigsorganisationen och säkerställa bemanningen. Att den lades vilande
av den borgerliga regeringen var ett mycket illa genomtänkt beslut som kommer att fortsätta ha
konsekvenser för Sverige i årtionden framöver. Värnpliktiga utgör basen för personalrekryteringen
i Försvarsmakten.
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Partistyrelsen delar motionärens hållning att fler ska få möjlighet att göra värnplikten och så
sätt stärka Försvarsmakten och öka försvarets folkförankring, men konstaterar samtidigt att den
militärmedicinska bedömningen ska göras av medicinskt kunnig personal. Detta för att på så sett
säkra så att varje individ som tas ut till militära tjänster också ska kunna möta den kravbild som
verksamheten ställer på varje individ.
Gällande säkerhetsklassningen av kärnbränslefartyget M/S Sigrid omfattas fartyget av skyddslagen
efter proposition från regeringen. Beslut om att fartyget ska vara ett skyddsobjekt beslutas av
länsstyrelsen.
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Det är viktigt att försvarsmakten försätter att utveckla sitt miljöarbete.
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Vad gäller motionen om stärkt välfärd för landets veteraner delar partistyrelsen motionärens
respekt för alla de kvinnor och män som ställt och ställer höga ideal och andra människors frihet
framför deras egen bekvämlighet, tid och säkerhet. Deras uppoffring har bidragit till säkerheten
runt om i världen och därmed också byggt säkerhet i Sverige.
Försvarsmakten är som arbetsgivare ansvarigt för militära veteraners efterlevandeskydd, försäkring
och pension. Försvarsmaktens Veterancentrum ger stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras
anhöriga före, under och efter insats. Enligt lag ska Försvarsmaktens personal vid internationella
militära insatser följas upp i fem år efter avslutad insats. Arbetet vid Veterancentrum kompletteras
av Försvarshälsan, som har i uppdrag att svara för hälso- och sjukvård för Försvarsmaktens
personal. Arbetet stöds också av ideella samarbetsorganisationer och samhället i stort står i direkt
stöd till Veterancentrum. Detta skyddsnät är en integrerad del av svensk arbetsmarknad och
välfärd. Det regleras i författning, kollektivavtal och försäkringar med ett tydligt arbetsgivaransvar.
Anställd personal i Försvarsmakten som tjänstgör i internationell militär insats omfattas vidare av
en statlig riskgaranti. Den generella välfärden tjänar Sverige väl och partistyrelsen anser att den
bör stärkas.
Partikongressen föreslås besluta:
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: A705:1, E99:1, E106:1,
E106:3, E107:2, E107:3, E111:2, E111:3, E111:4
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A705:1 (Kalmar läns partidistrikt) att Socialdemokraternas ska verka för att kärnbränslefartyget
M/S Sigrid klassas som skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen
E99:1 (Härnösand arbetarekommun) att Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigeten i brist
på andra rutiner ska instrueras att med omedelbar verkan acceptera individuella läkare- eller
psykologutlåtanden om lämplighet för värnplikt för sökande med ADHD
E106:1 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna påbörjar en diskussion om en modern
och på verkliga behov grundad försvarspolitik
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E106:3 (Ystads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att planer för ett modernt
försvar anpassat till de verkliga riskerna tas fram
E107:2 (Strömstad arbetarekommun - enskild) att omarbeta försvarsorganisationen för att passa
dagens behov
E107:3 (Strömstad arbetarekommun - enskild) att prioritera miljöaspekten
E111:2 (Ulricehamns arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna arbetar för att det skall
öppnas fler veterancenter runt om i landet där utlandsveteraner får den hjälp dom behöver och
förtjänar. Idag finns bara ett (1) veterancenter i Uppsala och det betyder långa och dyra resor för
dom som har det sämst ställt
E111:3 (Ulricehamns arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna arbetar för att
en utlandsveteran aldrig skall kunna bli utförsäkrad från Försäkringskassan. Alternativt att
Socialdemokraterna arbetar för att Staten och Försvarsmakten upprättar en fond och där avsätter
pengar årligen så veteraner kan söka ekonomisk hjälp
E111:4 (Ulricehamns arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna arbetar för gratis
A-kassa, gratis sjuk- och tandvård för våra utlandsveteraner, även efter tjänstgöring
att avslå motionerna E85:1
E85:1 (Landskrona arbetarekommun) att värdlandsavtalet sägs upp
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Partistyrelsens utlåtande över motionerna A47:6, A48:6, A49:4, A50:6,
A51:6, A731:6, A733:6, A734:6, A735:5, D241:1, D241:7, D578:2, E86:1,
E86:2, E87:1, E109:1, E109:3, E110:1, E112:1, E112:2, E112:3, E112:4,
E113:1, E115:1, E117:1

UE123 Civilt försvar och krisberedskap
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Partistyrelsen anser att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige är en förutsättning för
att avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. I händelse
av kris och krig vet vi att det är samhällets svagaste och mest utsatta som blir särskilt drabbade.
Det handlar om äldre, barn, sjuka och fattiga. Därför anser partistyrelsen att utgångspunkten för
den socialdemokratiska politiken inom områdena krisberedskap och civilt försvar är att samhället
ska finnas där för en när svårigheter inträffar – oavsett vem man är eller var man bor – istället för
att låta var och en möta kriser ensam efter bästa förmåga.
Det finns allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet som vi måste ha beredskap
för. Det globala säkerhetsläget är kraftigt försämrat och det påverkar såväl Sverige som Europa.
Även stabiliteten i vårt omedelbara närområde har försämrats över tid. Detta kan inte minst
illustreras av Rysslands krig mot Georgien 2008, den illegala annekteringen av Krim 2014 och
den fortgående ryska aggressionen mot Ukraina.
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Den komplexa hotbilden sträcker sig över flera områden. Det handlar om alltifrån klimatförändringar
med hot om extrema vädersituationer och risken för pandemier med allvarligt smittsamma
sjukdomar till hotet från terrorismen, den organiserade brottsligheten och cyberangrepp.
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Vårt samhälle ska vara rustat för att möta hela hotbilden, som sträcker sig längs en skala från
fredstida hot – till hot om väpnat angrepp, krig och till och med kärnvapenkrig.
Socialdemokraternas vision är ett starkt svenskt totalförsvar, både militärt och civilt, som klarar av
att hävda vår territoriella integritet och försvara våra grundläggande värden och demokrati. Det
är en förutsättning för militär alliansfrihet, för att bevara fred och både trygga stabiliteten i vårt
närområde och stärka internationell fred och säkerhet.
Detta kräver en ökad militär förmåga men flera av våra motåtgärder måste även kunna utföras
i fredstid och kommer många gånger primärt hanteras av civila myndigheter och inom ramen
för krisberedskapen. Därför ska Sveriges krisberedskap stärkas och det civila försvaret ska återtas.
Arbetet med att stärka krisberedskapen samt återbygga det civila försvaret måste ske målinriktat
över tid. Under 90- och 00-talen nedmonterades stora delar av det civila försvaret samtidigt som
samhällsviktiga verksamheter privatiserades, i enlighet med de problemformuleringar som flera
motionärer ger uttryck för.
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Inom såväl offentlig som privat verksamhet har man successivt gått mot mindre lager,
”just-in-time”-leveranser och längre, mer komplexa leverantörskedjor. Omregleringen
av apoteksmarknaden 2009 har inneburit att det inte längre finns en utpekad aktör med
beredskapsuppgifter på läkemedelsområdet. Flera motionärer föreslår mot denna bakgrund
att apoteken ska återförstatligas. Apoteken har en viktig roll för en jämlik vård av hög
kvalitet. Socialdemokraterna motsatte sig avregleringen av apoteksmarknaden då det tidigare
Apoteksmonopolet i stort fungerade bra med nöjda kunder. Partistyrelsen anser att ett
samhällsansvar som inbegriper ett beredskapsansvar för alla apoteksaktörer bör införas
Coronapandemin har blottlagt ytterligare brister och illustrerar behovet av ett starkt civilt försvar
och en robust krisberedskap – och arbetet med att åtgärda bristerna pågår med full kraft där målet
är att stärka Sveriges samlade förmåga för att möta den komplexa hotbild vi står inför.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har påbörjat den största satsningen på försvaret och
civilförsvaret i modern tid. De resurser som byggs upp inom totalförsvaret ska utformas så att
de även kan användas för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera andra svåra
påfrestningar på samhället. Partistyrelsens uppfattning är att samhällets krisberedskap behöver
förstärkas på såväl lokal och regional som nationell nivå. Även försörjningsberedskapen behöver
byggas starkare med exempelvis beredskaps- och omsättningslager. För att påbörja detta arbete har
en rad utredningar tillsatts.
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Utredningarna handlar bland annat om ansvar, ledning och samordning i civilt försvar – där
ansvarsfördelningen mellan stat, kommuner, regioner och myndigheter ska tydliggöras, och
hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen ska se ut. Likaså utredningar om hälsooch sjukvårdens beredskap och om näringslivets roll i totalförsvaret samt försörjningstrygghet i
frågan om försvarsmateriel. Ett antal motionärer föreslår förändringar som berör dessa områden.
Partistyrelsen menar att dessa utredningar ligger i linje med vad som efterfrågas i motionerna.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också fattat beslut om att etablera ett nationellt
cybersäkerhetscenter. Detta för att möta en del av den breddade hotbilden som handlar om
cyberangrepp, IT-attacker eller annan antagonistisk påverkan. Vidare har ett beslut fattats för att
upprätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. Myndigheten beräknas vara på plats 2022.
Under krissituationer vet vi att risken för ryktesspridning ökar, både att människor omedvetet och
av okunskap sprider felaktigheter, men att det också kan bli en grogrund för desinformation, där
avsändaren medveten sprider felaktigheter. I händelse av kris och krig är det helt centralt att hela
befolkningen får tillgång till korrekt och enhetlig information. Psykologiskt försvar syftar till att
säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Att bevara det
öppna samhällets fria kunskaps- och informationsutbyte är en förutsättning för vår demokrati och
vår rättsstat.
En motionär önskar att Socialdemokraternas ska verka för att ett specifikt transportfartyg ska
klassas som skyddsobjekt enligt skyddslagen. Partistyrelsen anser inte att kongressen ska uttala sig
i den sortens detaljfrågor.
Partikongressen föreslås besluta:
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att bifalla motionerna E109:3, E112:1

30

E109:3 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för att öka samverkan mellan
statliga myndigheter i frågor om det civila försvaret och beredskapen
E112:1 (Trelleborg arbetarekommun) att Sveriges beredskapsorganisation ses över och rustas upp
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: A47:6, A48:6, A49:4, A50:6,
A51:6, A731:6, A733:6, A734:6, A735:5, D241:1, D241:7, D578:2, E86:1, E86:2, E87:1,
E109:1, E110:1, E112:2, E112:3, E112:4, E115:1, E117:1
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A47:6 (Alingsås arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett
samlat ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av apoteksverksamhet
och återuppbyggnad avberedskapslager
A48:6 (Gävle arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett
samlat ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av apoteksverksamhet
och återuppbyggnad av beredskapslager
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A49:4 (Säter arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett samlat
ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av flera verksamheter samt
återuppbyggnad av beredskapslager
A50:6 (Hudiksvalls arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett
samlat ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av apoteksverksamhet
och återuppbyggnad av beredskapslager
A51:6 (Oxelösunds arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna ska verka för att
staten tar ett samlat ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av
apoteksverksamhet och återuppbyggnad av beredskapslager
A731:6 (Borlänge arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett samlat
ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av apoteksverksamhet och
återuppbyggnad av beredskapslager
A733:6 (Nyköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett
samlat ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av apoteksverksamhet
och återuppbyggnad av beredskapslager
A734:6 (Södra Ölands arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna ska verka för att
staten tar ett samlat ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av
apoteksverksamhet och återuppbyggnad av beredskapslager
A735:5 (Ludvika arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna ska verka för att
staten tar ett samlat ansvar för krisberedskap, bland annat genom ett återförstatligande av
apoteksverksamhet och återuppbyggnad av beredskapslager
D241:1 (Uppsala arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna tar ställning för och verkar
för att det upprättas offentliga beredskapslager av skyddsutrustning
D241:7 (Uppsala arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna tar ställning för och
verkar för att det tydliggörs i lag att varje kommun ska ha ett system och en plan för att ordna
evakueringslägenheter för boende i trångbodda områden om ett virus eller liknande har klassats
som samhällsfarlig
D578:2 (Örnsköldsviks arbetarekommun) att resurser tillförs regioner och kommuner för att
återställa krisberedskapen
E86:1 (Södertälje arbetarekommun) att det ska skapas beredskapslager på nationell nivå framför
allt för mediciner, skyddskläder m.m.
E86:2 (Södertälje arbetarekommun) att det utses vilken myndighet som har ansvaret för att tillse
att det finns beredskapslager samt underhåller dem
E87:1 (Örebro arbetarekommun) att partikongressen, mot bakgrund av bland annat de
erfarenheter som pandemibekämpningen gett, påtalar behoven av en tydligare uppgifts- och
ansvarsfördelning mellan stat, regioner och kommuner i Sverige vid nationella kriser
E109:1 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna verkar för att öka stödet till det civila
försvaret ytterligare
E110:1 (Järfälla arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att en utredning tillsätts om
hur en säkerhetsberedning bör utformas i syfte att stärka svensk säkerhetspolitik i enlighet med
motionens intentioner
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E112:2 (Trelleborg arbetarekommun) att relevant lagstiftning skärps
E112:3 (Trelleborg arbetarekommun) att Sverige bygger upp viktiga beredskapslager
E112:4 (Trelleborg arbetarekommun) att för beredskap viktig produktion åter byggs upp i Sverige
E115:1 (Lomma arbetarekommun) att Socialdemokraterna i kommuner och dess
intresseorganisationer, kommunförbundet och SKR, driver på för att utveckla det lagstadgade
kravet på krisledning och krishantering till att vara en del av totalförsvaret
E117:1 (Höörs arbetarekommun) att våra Riksdagsmän och ministrar får i uppgift att med kraft
och skyndsamt arbeta enligt motionens intentioner att återskapa det civila försvaret
att avslå motionerna E113:1
E113:1 (Oskarshamns arbetarekommun) att Socialdemokraternas ska verka för att
kärnbränslefartyget M/S Sigrid klassas som skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen
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Partistyrelsens utlåtande över motionerna E83:1, E84:1, E84:2, E84:3, E84:4,
E99:2, E99:3, E100:1, E101:1, E102:1, E105:1, E109:2, E116:1, E116:2
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UE125 Totalförsvarets personalförsörjning
När värnplikten lades vilande, år 2010, med några få rösters marginal, varnade vi socialdemokrater
för det nya systemets brister. Vi sa då att vi inte trodde att den frivilliga rekryteringen till
Försvarsmakten skulle förmå att säkerställa tillgången till personal. Idag ser vi att de farhågor vi
framförde i stor utsträckning har slagit in.
För att trygga Försvarsmaktens tillgång till personal har Socialdemokraterna i regeringsställning
arbetat intensivt. Redan i december 2014 beslutade regeringen att göra det möjligt att kalla in
tidigare totalförsvarspliktiga till repetitionsutbildning och under 2017 återaktiverade regeringen
mönstrings och-tjänstgöringsplikten inom lagen om totalförsvarsplikt. När värnplikten lades
vilande, gjordes även lagstiftningen könsneutral. När nu värnplikten åter aktiverats omfattar den
män och kvinnor i samma omfattning.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också gett Försvarsmakten och MSB i uppdrag att
verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap.
MSB har tillsammans med bland annat Rekryteringsmyndigheten tagit fram vägledningar
för krigsorganisation och krigsplacering för myndigheter respektive kommuner och regioner.
Partistyrelsen anser att det är angeläget att göra en översyn av personalförsörjningen inom det
civila försvaret. Det här är en bred och komplex fråga som behöver ses över samlat. Det är viktigt
att göra rätt vägval och prioriteringar för att se till att det civila försvaret har en effektiv och
ändamålsenlig personalförsörjning.
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Att under hot om straffansvar kalla in en person för tjänstgöring är en inskränkning av den
enskildes integritet som måste vägas av mot vilka behov som ska täckas. Därför är det extra
viktigt att få en samlad bild av hur personalbehoven ser ut inom olika delar av det civila försvaret
för att identifiera vilka typer av verksamheter som kan vara betjänta av särskilda åtgärder för sin
personalförsörjning vid höjd beredskap och krig.
Mot bakgrund av integritetsaspekten och vikten av att beakta proportionerligt anser partistyrelsen
inte att pliktinstrumentet ska användas för att uppnå andra politiska syften än att säkerställa
totalförsvarets tillgång till personal, som exempel ett system inom välfärdsverksamhet som
en motionär lyfter. Partistyrelsen anser att det dessutom är svårt att förena fackliga krav på
kollektivavtalsenliga löner inom välfärden med att ha personal som tjänstgör med de förmåner
som gäller inom ramen för totalförsvarsplikten eller ett likartat pliktbaserat system.
Partistyrelsen anser att en viktig del i frågan om framtidens personalförsörjning handlar om att ge
unga människor mer information om totalförsvaret och vikten av olika slags deltagande, i enlighet
med en motionärs uppfattning. Det är viktigt att unga människor får en likvärdig möjlighet att
ta del av kunskapen. Därför anser Partistyrelsen att man ska se över utbildningen och regeringen
kommer att ge MSB och Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i uppdrag att utforma en
utbildning för ungdomar i krisberedskap, civilt försvar och olika sätt att bidra till totalförsvaret.
Partistyrelsen menar också att det är viktigt att motverka alla former av diskriminering i
rekryteringsprocessen, till exempel sökande med funktionsvariationer.
Partikongressen föreslås besluta:
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att bifalla motionerna E100:1
E100:1 (Lomma arbetarekommun) att Socialdemokraterna aktivt ska verka för att ungdomar
oavsett bakgrund och kön redan under högstadiet på ett rättvist sätt får ta del informationen
kring vikten av att delta i totalförsvaret och dess betydelse i kriser
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att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: E83:1, E84:1, E84:2, E84:3,
E84:4, E99:2, E99:3, E101:1, E105:1, E109:2, E116:1, E116:2
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E83:1 (Sundbyberg arbetarekommun) att Socialdemokraterna arbetar för civilplikten ska aktiveras
och grundutbildning av civilpliktiga ska starta snarast möjligt
E84:1 (Uppsala arbetarekommun) att det utreds om den allmänna värnplikten kan kompletteras
med en civil värnplikt
E84:2 (Uppsala arbetarekommun) att den civila värnpliktens målgrupp är de ungdomar som inte
utför den militära värnplikten
E84:3 (Uppsala arbetarekommun) att den civila värnplikten ska vara minst 6 månader eller längre
om utredning föreslår detta
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E84:4 (Uppsala arbetarekommun) att den civila värnplikten ska ske i samarbete med offentliga
organisationer och frivilligorganisationer
E99:2 (Härnösand arbetarekommun) att rutinerna vid mönstring till värnplikt skyndsamt ändras
så att individer med funktionshinder får möjlighet till en individuell bedömning av sin lämplighet
och förutsättningar
E99:3 (Härnösand arbetarekommun) att Rekryteringsmyndigheten ser över all sin rekrytering och
kommunikation för att säkerställa att man inte medverkar till diskriminering av personer med
funktionshinder i sin verksamhet
E101:1 (Nora arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att utreda hur ett system för
samhällsplikt skulle se ut
E105:1 (Karlstads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att den diskriminering
som begränsningen för personer med NPF-diagnos innebär tas bort vid antagningsprocessen till
utbildning för polis, räddningstjänst, militär och andra blåljusmyndigheter
E109:2 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna utreder hur den framtida civilplikten
skall utformas och när den kan återinföras
E116:1 (Södertälje arbetarekommun) att Socialdemokraterna arbetar för en modern värnplikt
som omfattar både militär och civil pliktverksamhet
E116:2 (Södertälje arbetarekommun) att Socialdemokraterna arbetar för att alla ungdomar som
fyller 18 ska kallas till mönstring
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att avslå motionerna E102:1
E102:1 (Karlstads arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning om
hur en motsvarighet till värnplikten inom skola, vård och omsorg kan utformas
25
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Partistyrelsens utlåtande över motionerna E85:3, E88:1, E89:1, E90:1, E91:1,
E92:1, E93:1, E94:1, E95:1, E96:1, E97:2, E97:3, E98:1, E98:2, E104:1,
E104:2, E104:3, E107:1, E108:1, E108:2, E114:1

UE166 Vapenexport
35

Ett antal motionärer förespråkar att Socialdemokraterna ska verka för en utredning om den
svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil
produktion och att man ska avveckla skarpa vapen. I utredningen bör man enligt motionärerna
också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en fredsmyndighet
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Sveriges försvarsindustri och krigsmaterielexport är en nödvändig del av vår militära alliansfrihet.
Export av krigsmateriel från Sverige prövas utifrån ett mycket strikt regelverk som riksdagen och
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regeringen har lagt fast och där ISP är behörig tillståndsmyndighet. Sverige har i jämförelse med
andra länder ett strikt regelverk för kontroll av krigsmaterielexport.
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2018 trädde en ny lag ikraft gällande Sveriges krigsmaterielexport. Lagen bygger på en utredning
gjord av en parlamentarisk kommitté som lämnade sina förslag med ett brett majoritetsstöd.
Lagen innebär bland annat att den mottagande statens demokratiska status ska utgöra ett centralt
villkor vid tillståndsprövningen. Kraven på mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna
skärptes också. Utförsel kan inte komma i fråga om det finns risk för övergrepp mot mänskliga
rättigheter, humanitär rätt, könsrelaterade våldshandlingar eller allvarliga våldshandlingar mot
kvinnor och barn. Dessutom ska det beaktas om utförseln eller utlandssamverkan skulle motverka
en rättvis och hållbar utveckling i mottagarlandet.
Krig och våldsamma konflikter både orsakar fattigdom och försvårar fattigdomsbekämpning.
Den svenska biståndsmyndigheten Sida arbetar för hållbar fred och mänsklig säkerhet genom att
bemöta orsaker till konflikt, stärka fredsbyggande och bidra till återuppbyggnad av samhällen
drabbade av konflikt. 2019 hade 52 procent av Sidas totala bistånd fred och säkerhet som huvudeller delmål. I Sida har regeringen redan en myndighet som utför den verksamhet som skulle
kunna sortera under en fredsmyndighet.
Partikongressen föreslås besluta:
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: E104:1, E104:2, E104:3,
E114:1
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E104:1 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna driver på för att fullständigt och
skyndsamt stoppa all vapenexport till samtliga länder som är involverade i Jemenkonflikten,
inklusive vidareförsäljning
E104:2 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna driver på för att säkerställa att
myndigheter med expertis i jämställdhetsanalys, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och
demokrati så som Folke Bernadotte Akademin och SIDA är involverade i processen med
licensiering av vapenexport samt bidrar med grunden för exportanalys för vapenexport
E104:3 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna driver på för att inkludera jämställdhet
som ett kriterium i den vapenexportlagen baserat på den kritik framförd av CEDAW 2016
E114:1 (Västerås arbetarekommun - enskild) att det socialdemokratiska partiet verkar för att
Sverige upphör med svensk vapenexport till alla icke-demokratiska länder
att avslå motionerna E85:3, E88:1, E89:1, E90:1, E91:1, E92:1, E93:1, E94:1, E95:1, E96:1,
E97:2, E97:3, E98:1, E98:2, E107:1, E108:1, E108:2
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E85:3 (Landskrona arbetarekommun) att utreda frågan om att inrätta ett Fredsdepartement
E88:1 (Marks arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska
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vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en fredsmyndighet
E89:1 (Lidköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den
svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil
produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
E90:1 (Västerås arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning om
den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till
civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
E91:1 (Stenungsunds arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning
om den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till
civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
E92:1 (Kalmar arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning om
den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till
civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
E93:1 (Munkedals arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning
om den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till
civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
E94:1 (Karlshamns arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning
om den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till
civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
E95:1 (Solna arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den
svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil
produktion
E96:1 (Jönköpings arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna verkar för en utredning
om den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen
till civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjligt att inrätta en
fredsmyndighet
E97:2 (Kristianstads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att den svenska
vapenexporten omvandlar vapentillverkning till civil produktion
E97:3 (Kristianstads arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att inrätta en
fredsmyndighet
E98:1 (Lomma arbetarekommun) att partikongressen beslutar att verka för att det tillsätts en
utredning i socialdemokratisk regi om den svenska vapenexporten samt möjligheter att omvandla
vapentillverkning till civil produktion
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E98:2 (Lomma arbetarekommun) att det inrättas en fredsmyndighet under ledning av ett
fredsdepartement
E107:1 (Strömstad arbetarekommun - enskild) att börja avveckla skarpa vapen
E108:1 (Gotlands partidistrikt) att partiet initierar en ny utredning av möjligheterna till
omställning av den svenska krigsmaterielindustrin till civil produktion
E108:2 (Gotlands partidistrikt) att partiet verkar för inrättandet av en fredsmyndighet
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MOTION E1
SUNDSVALLS ARBETAREKOMMUN
Att regeringen skall skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud
Det största hotet mot mänskligheten är kärnvapen.
En förkrossande majoritet (>150) av FNs stater har skrivit under FN:s konvention om
kärnvapenförbud, i princip endast kärnvapenstater och Sverige har vägrat skriva under.
Regeringen beslöt 2019 ånyo att inte skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Regeringen ( genom Margot Wallström) angav diverse kryptiska skäl till varför de inte skriver på
bl.a att det handlar om Sveriges nära relation till kärnvapenstater som ser konventionen som ett
hot, bland annat USA. USA utövade relativt oblyga påtryckningar mot Sverige i frågan.
Många socialdemokrater och fr.a Socialdemokratiska ungdomsförbundet uttryckte kritik mot
regeringens beslut att inte gå med i konventionen. Vidare har överlevare från Hiroshima , Svenska
freds, Internationella Röda korset och halvmåne föreningen, FN, Läkare mot kärnvapen m.fl.
organisationer uttryckt stor besvikelse över den svenska regeringens hållning .
Partikongressen föreslås besluta:
E1:1 att Socialdemokratiska partiet verkar för att regeringen skriver under FN:s konvention
om kärnvapenförbud
Kenneth Challis Alnö socialdemokratiska förening
Sundsvalls arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E2
GÖTENE ARBETAREKOMMUN
Bojkotta Sydafrika
Sydafrika har genom historien haft styren som förtryckt stora delar av befolkningen. Idag är
ett av de senaste förtrycken Apartheid borta. En faktor i att styret försvann var sanktioner från
omvärlden.
Sydafrika är idag långt ifrån någon framgångssaga. Kriminaliteten (sexualbrotten i synnerhet)
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ökar och fattigdomen är fortfarande utbredd. Hiv och aids är fortsatt ett problem. Men en tragisk
situation riskerar att bli värre. Den sydafrikanska regeringen har under ett par års tid arbetat med
lagstiftning för att tillåta staten att expropriera (ta över) mark utan någon ersättning till markens
ägare.
Tidigare konfiskeringar av detta slaget genom historien har lett till sorgliga resultat. Skördar
blir mindre och de ekonomiska resultaten blir katastrofala. För Sydafrika som redan har en
arbetslöshet på nära 30% och där mer än hälften av befolkningen lever i fattigdom vore sådana
resultat tragiska.
Socialdemokraterna har tidigare tagit kampen mot apartheid. Palme förde en passionerad kamp
mot förtrycket. Då argumenterade Palme i termer att apartheid bara kunde fortgå på grund av
dess internationella stöd. Men om det stödet skulle bli till motstånd skulle apartheid falla. Så blev
det också.
Detsamma gäller också idag. Om vi och andra länder protesterar kan vi stoppa ett nytt förtryck
att skapas. Att konfiskera mark hör inte hemma i en modern rättsstat.
Partikongressen föreslås besluta:
E2:1 att Socialdemokraterna verkar för att sanktioner från Sverige mot Sydafrika införs
Götene Arbetarkommun
Götene arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E3
SOLNA ARBETAREKOMMUN
Dags för ett svenskt kärnvapenförbud
Fredagen den 22:a januari 2021 trädde äntligen FN:s förbud mot kärnvapen, TPNW, i kraft.
Efter år av internationellt organiserad kamp nåddes i oktober förra året äntligen den magiska
gränsen om ratificering i 50 stater. Detta gör förbudet till internationell lag, vilket innebär förbud
mot att utveckla, testa, producera, tillverka, äga eller lagra kärnvapen av alla slag. Detta var en stor
dag för folkrätten och för internationellt samarbete. För trots att förbudet endast gäller i de länder
som ratificerat avtalet, och trots att de nio kärnvapenstaterna inte skrivit på avtalet, finns nu ett
verktyg på plats för att framöver verka normerande.
Sverige är ett militärt alliansfritt land med ett stolt förflutet vad gäller kamp för
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kärnvapennedrustning, men nu lyser vi med vår frånvaro bland de 51 nationer som undertecknat
avtalet. Fastän det finns en stark allmän opinion för avtalet i Sverige har vår socialdemokratiskt
ledda regering ännu inte valt att underteckna avtalet.
Vill Sverige fortsatt vara ett ansett humanitärt land behöver vi våga säga ifrån, också mot världens
kärnvapennationer.
Vi vill se regeringen signera TPNW samt verka för att riksdagen ratificerar TPNW. På så sätt kan
Sveriges behålla sitt goda internationella anseende samt bidra till den nya normen för en fredligare
planet, där kärnvapenhotet förpassas till historien.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E3:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige signerar samt ratificerar TPNW
E3:2 att Socialdemokraterna i Solna antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraternas partikongress
Birgit Aquilonius Eva Pousette Grönqvist Ozine Kettane Ebbe Adolfsson Jan Bagge
Solna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E4
FINSPÅNGS ARBETAREKOMMUN
En oberoende utredning av Sveriges militära insats i Libyen
För tio år sedan deltog Sverige i en koalition av Nato-länder som med mandat från FN att
upprätta en flygförbud zon och en humanitär intervention (enligt FN:s princip Responsibility to
Protect). Resolutionen gick igenom på grund av att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet
Ryssland och Kina lade ned sina röster (andra tunga länder som lade ner sina röster var Indien,
Brasilien och Tyskland).
Första april 2011 beslutade Riksdagen att Sverige skulle bidra under tre månader till den
internationella militära insatsen i Libyen med högst 250 man och med JAS plan. Men JAS
39 Gripen skulle inte bomba utan enbart göra spaningsuppdrag. Förlängning av mandat från
Riksdagen förlängdes tre månader i taget tills uppdraget avslutades senhösten 2011 när Gaddafi
tillfångatogs och dödades.
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Konsekvensen av den militära interventionen i Libyen blev katastrofala för människorna och
området i stort. Libyen var en av Afrikas mest välmående land (med nästan 50% av Afrikas
oljereserver) till att bli en sönderfallen stat med två stridande sidor som har i sin tur olika miliser
till sitt förfogande. För att spä på det ytterligare har nu andra länder som Turkiet, Frankrike och
Ryssland lagt sig i och stöttar olika sidor. Ytterligare har gnistan från Libyen gjort så att det har
blivit inbördeskrig i Mali. Där nu Sverige har soldater tillsammans med Frankrike (som initierade
katastrofen med Libyen).
Sverige var en del i koalitionen genom sin flygspaning (styrdes av NATO-kommandot i Neapel).
Man var delaktig i den, som många menar, folkrättsstridiga ingripande att störa regeringen i
Libyen. Man bidrog till de konsekvenser som uppstod efter interventionen men man har inte
reflekterat sin roll.
Till skillnad från Sverige har bland annat Storbritannien gjort en utredning som kom med
allvarlig kritik. Som att det inte fanns korrekt underrättelseinformation och att faran mot civila
var överdriven till och med falska. Likaså Norge har gjort en utredning om sin insats i Libyen. En
del var att man förlitade sig för mycket på underrättelserna och gav över tolkningen av resolution
1973 till Nato. Som ett litet land kände man press att visa solidaritet med Nato.
Vad är Sveriges slutsats av sin roll i Libyen förutom att man gjort utredning hur samarbetet med
Nato var? Har en oberoende utredning kommit fram till att eventuella framtida militära insatser
som inte är under FN befäl har större risk att man inte följer en resolution?
Det behövs svar för att Sverige med en trovärdighet fortsättningsvis ska kunna kallas en humanitär
makt och en neutral stat som inte går i ledband för andra länders geopolitiska ambitioner.
Partikongressen föreslås besluta:
E4:1 att regeringen beslutar om att tillsätta en oberoende kommission för att utreda Sveriges
roll i den internationella militära insatsen i Libyen 2011
E4:2 att klarlägga misstankarna om folkrättsbrott
Thomas Larsson
Finspångs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E5
HEDEMORA ARBETAREKOMMUN
FN-deklarationen om kärnvapen DEKLARATIONEN OM KÄRNVAPEN
ICAN med Beatrice Fihn i spetsen, dotter till Hedemorasonen Göran Bylin, fick fredspriset för
sina insatser för att förhindra ökad spridning kärnvapen. Den FN-deklaration om förbud mot
kärnvapen som nu ratificerats i och med att Honduras undertecknat den, har ännu inte skrivits på
av Sverige. Det är upprörande med tanke på den långa tradition av fredsarbete och det starka stöd
för FN som Socialdemokraterna visat upp under årtionden.
Margot Wallström (S) som utrikesminister höll fast vid dessa socialdemokratiska traditioner från
Olof Palme, Alva Myrdal och Inga Thorsson med flera.
Partikongressen föreslås besluta:
E5:1 att den Socialdemokratiska regeringen snarast undertecknar FN-resolutionen om
kärnvapenförbud
Magnus Jordan
Hedemora arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E6
STRÖMSTAD ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
FN:s förslag om förbud att hantera kärnvapen
FN:s förslag om förbud att hantera kärnvapen. Ligger och väntar på att bli underskrivet. Då
Sverige är positivt angående förslaget. Ser det bara dumt ut att inte signera. Med hänsyn till
Mänskligheten och alla stater som redan har skrivit på. Har Sverige bollen. Har man inte försökt
att göra rätt. Blir man en ännu störr förlorare om man låter bli.
Mitt förslag är:
Partikongressen föreslås besluta:
E6:1 att Sverige skriver under fördraget
E6:2 att tillstyrka motionen
Bror-Willy Nilsson
Strömstad arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E7
KARLSKRONA ARBETAREKOMMUN
FN:s globala förbud mot kärnvapen
Vi lever i en farlig tid med härdsmälta i Vita Huset och comeback för Kreml på världsscenen.
Samtidigt försöker demagoger rättfärdiga domedagsvapen som fredsbevarande.
Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA,
Ryssland och Kina. USA står för 35% av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13%
och Ryssland med 3,8%.
Av de fem ursprungliga kärnvapenstaterna har det blivit nio och istället för den utlovade
nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav 2 000 står avfyrningsberedda med både
civila och militära mål. Mänskligheten hålls som gisslan av dessa nio stater.
Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så kallad nukleär vinter, ett tillstånd
där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av
drastiskt kallare klimat, missväxt och massvält.
Hans Blix har konstaterat att kärnvapenarsenalerna räcker till för att göra slut på den mänskliga
civilisationen genom ett snabbt självmord genom den globala uppvärmningen.
Klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna är med andra ord mänsklighetens största
säkerhetspolitiska utmaningar. I klimat- och miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en
hedrande ledarplats, men ifråga om kärnvapen har vi tagit timeout.
Det finns en majoritet i riksdagen bestående av de fyra borgerliga partierna och
Sverigedemokraterna som motsätter sig att Sverige ratificerar FN-konventionen om ett globalt
förbud av kärnvapen. Konventionen, som antogs av FN i juli 2017, framröstades av 122 av 193
medlemsländer, däribland Sverige. Det krävs att 50 länder ratificerar avtalet för att det skall bli
bindande för alla länder. Våren 2020 har 81 länder signerat avtalet och 36 länder ratificerat det.
Det återstår därmed endast 14 länder innan det blir internationellt bindande. Signering markerar
regeringens inställning och är ofta ett första steg mot ratificering. Signera kan varje regering göra
utan riksdagens godkännande.
De borgerliga partierna förordar att vi istället ska söka skydd under USA:s och Natos radioaktiva
”kärnvapenparaply”. Det vore ju som att gå omkring med en laddad pistol mot tinningen och en
självmordsväst runt kroppen. Att gå med i Nato, som dessa partier vill, vore ett lika katastrofalt
självmål. Det skulle göra oss automatiskt till ett militärt mål och det skulle betyda att vi
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legitimerade kärnvapenalliansens doktriner om ömsesidig total förintelse och rätten att använda
sig av ett förstaslag med kärnvapen.
Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som framförhandlades
1987 av Donald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar en ny
kapprustning med kärnvapen på vår kontinent.
ICAN som fått Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen presenterade våren 2020 sin
rapport ”Global Nuclear Weapon spending 2019”. Den visar att de nio kärnvapenländerna 2019
spenderade ofattbara 72,9 miljarder dollar, en ökning med 7,1 miljarder dollar från 2018. Kina
satsade 10,4 miljarder dollar, Enland 8,9 miljarder dollar, Frankrike 4,8 miljarder dollar, Ryssland
8,5 miljarder dollar och USA 35,4 miljarder dollar. Övriga kärnvapenländer 4,9 miljarder dollar.
Detta vansinne betyder att de nio kärnvapenmakterna spenderar 138 700 dollar varje minut på
kärnvapen.
Nu ska Pentagon utvidga sitt program av ”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes
över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt har USA placerat ut några av de mest kraftfulla vapen
de har i Europa. Sex strategiska bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen och de
har redan gjort flyguppdrag över Östersjön bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT Nyheter
(23 mars 2019).
Sedan länge förvaras 50 atombomber (B61), en tredjedel av USA:s nukleära arsenal i Europa,
i Turkiet på en militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter under senare år. https//
fas.org/biogs/security/2019/10/nukes-out-of-turkey/ Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s
upptrappning genom att utveckla nya kärnvapenstrategier.
Sverige påverkas direkt av denna negativa och farliga situation. Men vi saknar en informativ och
uthållig debatt kring dessa överlevnadsfrågor. I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018,
återfinns över huvud taget inte ordet kärnvapen.
Vi kräver att Sverige som en klar viljeyttring signerar FN-förbudet om kärnvapen som Sverige
röstade för i New York den 7 juli 2017. En ratificering kan föras fram till riksdagen senare.
Det ligger i linje med det beslut som togs på partikongressen 2017: ”Efter år av stagnerande
arbete för kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I
år inleds viktiga förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna.
Som ett led i arbetet med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl
lagstiftning som kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt
kärnvapenförbud. Vårt mål är en kärnvapenfri värld”
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Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019 att regeringen inte i nuläget
signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för omprövning om inte
översynskonferensen 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till ett positivt resultat. ”Dörren
står då öppen”
Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan blir aktuell också i nästa val.
Att som några påstår, ett undertecknande skulle störa arbetet med NPT avvisades, bland många
andra, av det finska utrikesutskottet, som inte outsourcade sitt ansvar till en ”opolitisk” utredare.
Utskottet kom till denna enhälliga slutsats: stöder och kompletterar konventionen de andra
avtalen och förpliktelserna (juni 2018)
Konventionen om kärnvapenförbud utgör enligt utskottet i sig inte ett hot mot ickespridningsfördraget eller det fullständiga provstoppsavtalet NPT eller mot de internationella
förpliktelser som följer med dem. Snarare stöder och kompletterar konventionen den andra
avtalen och förpliktelserna. (juni 2018)
Passivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit
socialdemokratisk säkerhetspolitik. Det är hög tid, att i nationens och medborgarnas intresse, men
också för socialdemokratins inre väsen och liv, inleda informationskampanjer, studier och aktivt
föreningsarbete. De öppna hearings om 70-talets oljekris som hölls på regeringen Palmes initiativ
borde också övervägas som en metod.
Partikongressen föreslås besluta:
E7:1 att bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017
E7:2 att den socialdemokratiska regeringen signerar kärnvapenförbudet och som en tydlig
viljeinriktning inför valet 2022 för fram frågan om ratificering
E7:3 att stödja förslaget om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor
S-kvinnor i Karlskrona
Karlskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E8
VÄNNÄS ARBETAREKOMMUN
Framtidspartiet och imperialismen!
Om att politiskt verka för att häva USA:s blockad av Kuba!
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President Trump ökade USA:s blockad mot Kuba. USA:s finansdepartement meddelade den
4 juni 2016 att man skärper tonen mot Kuba och mot US-amerikanska medborgare som vill
resa till Kuba. Det handlar om hårda nya restriktioner, bland annat ett förbud mot så kallade
“folk till folk”-resor. 2015 upprättades under Obama diplomatiska förbindelser mellan USA och
Kuba. Däremot kvarstod USA:s blockad mot landet och denna utökades i och med att Trump
aktiverade, Helms-Burton Acten, en lag som tillkom redan 1996. Sedan dess har alla amerikanska
presidenter skjutit upp tillämpningen av lagen fram tills Trumps beslut. Vi anser att vi på olika
nivåer ska verka för att blockaden mot Kuba upphör för att ge landet möjligheter till en normal
relation till andra länder och därmed också möjlighet att utveckla den demokratiska processen.
Anledningen till blockaden är bland annat följande: Omedelbart efter Fidel Castros seger 1959
inledde USA arbetet för att återta kontrollen över den upproriska ön. Startskottet för direkta
fientligheter var den jordreform som genomfördes i maj 1959 som innebar nationalisering mot
ersättning av alla storgods, de flesta ägda av USA–bolag.
Sedan dess har fientligheterna mot Kuba trappats upp år för år, ständigt underbyggda av
massiv medial propaganda. USA uppmanade t. ex. alla utbildade läkare, tekniker, advokater,
företagsledare m. fl. att lämna Kuba med föreställningen om att de inom kort skulle kunna
återvända tillsammans med USAs väpnade styrkor, något som de fortfarande väntar på efter
ockupationsförlusten vid Grisbukten.
I Miami byggdes CIAs största kontor upp parallellt med att CIA organiserade terrorgrupper både
på Kuba och bland de som utvandrat till Miami med syfte att skada Kuba.
USAs blockad (finansiell, ekonomisk och gentemot handeln) syftar till att ”framkalla social oro,
desperation och svält” och därmed övertyga Kubas folk om det meningslösa i att försöka frigöra
sig från USA. Blockaden har kostat Kuba närmare 20 miljarder per år, vilket är mer än Kubas
totala exportintäkter. Att Kuba är försatt i blockad är det enskilt viktigaste hindret för landets
utveckling.
När Trump aktiverade ”Helms-Burton”-lagen innebar det en ytterligare skärpning av den
ekonomiska krigföringen med skadeståndskrav mot utländska banker och företag som handlar
med eller investerar på Kuba.
I den 20:e omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 187 medlemsländer för att USAs
blockad måste upphöra, 2 röstar mot. OBS! Sveriges (borgerliga regering) och Libyen valde att
lämna salen.
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Partikongressen föreslås besluta:
E8:1 att partikongressen tar beslut om att vi politiskt ska verka på olika nivåer för att USA
häver blockaden av Kuba
Hjåggsjö S-förening
Vännäs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E9
EDA ARBETAREKOMMUN
Fredspolitik för global och nationell trygghet
Hur kommer det sig att krigen och krigsförberedelserna fortsätter år ut och år in trots att alla,
eller så gott som alla, kan antas vilja ha fred?
Förebygg flyktingkatastrofer
I våldets spår flyr människor till tryggare länder. Den femtonårige Jaffar från Syrien med palestinsk
bakgrund sköts i november 2019 till döds i Malmö. Sverige var inte så tryggt som hans familj
trodde. Också i en rad andra länder skapar frågor om migration och integration motsättningar
och bekymmer.
Inte sällan har dessa länder själva ett delansvar för våldet som föranledde flykten. Det var inte bara
USA som låg bakom de krigsäventyr som ledde fram bildandet av Daesh, den Islamiska staten.
Det är inte bara USA som exporterat vapen till Saudiarabien, för att nämna ett aktuellt exempel
på ett land som torterar förkämpar för kvinnors rätt och till och med i statlig regi mördar och
styckar en världskänd journalist.
Militärmiljarder utan slut
Det finns olika faktorer utöver traditionens makt som upprätthåller de statliga institutioner och
privata företag som utgör det militärindustriella komplexet, som president Eisenhower kallade
det. Enligt en beräkning kostade vapnen och krigen under 2017 1,7 trillioner USA-dollar. Det
motsvarar cirka ett tusen dollar per familj i världen.
Fredsdepartement som motvikt
I alla världens regeringskansliet finns krigs- eller försvarsdepartement som sköter om den politik
som med militära medel ska försvara den egna befolkningen mot möjliga fiender. I några enstaka
länder finns också departement med ordet ”fred” i sina namn. Etiopien är det största av dessa
länder, sedan nobelfredspristagaren Abiy Ahmed 2018 inrättat ett sådant ministerium och utsett
Muferiat Kamil till fredsminister.
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De brittiska socialdemokraternas förre ledare, Jeremy Corbyn, har 2017 utsett Fabian Hamilton
till freds- och nedrustningsminister i sin skuggministär. En sådan minister kan förhoppningsvis bli
utsedd när Labourpartiet nästa gång får bilda regering. I Costa Rica finns ett ”justitie- och fredsdepartement” som arbetar för trygghet i detta centralamerikanska land utan armé, som också har
ett särskilt fredsuniversitet.
Arbetsuppgifter för fredsdepartement
Kanske är det särskilt viktigt att stormakterna får sådana departement och universitet.
I USA´s kongress introducerade demokraten Barbara Lee från Oakland senast i februari 2019
ett förslag om fredsdepartement. I en lagtext presenteras ett mycket detaljerat förslag om
vad departementet ska göra för trygghet och fredskultur i såväl USA som runt om i världen.
Fredsministern ska ingå i det nationella säkerhetsrådet. Det finns de som hoppas på att det
perspektiv som en sådan minister förväntas kunna bidra med, till exempel genom sina kontakter
med världens freds- och konfliktforskare, ska bidra till att USA ska hitta bättre vägar än att
ständigt engagera sig i misslyckade krig. Vietnam, Afghanistan, Irak är kanske de just nu i Sverige
mest välkända exemplen på den förödelse som följt i återkommande amerikanska krigsäventyr,
ofta grundade på otillräckliga kunskaper om de länder man intervenerat i.
Svensk folkriksdag för fredsdepartement
Det finns sedan länge förespråkare även i Norden för att det också här bör finnas
fredsdepartement, den danske nobelfredspristagaren Beijer föreslog sådana 1907,
fredsforskningens nordiske nestor Johan Galtung gör det också. Alla socialdemokrater som 1982
deltog i en stor konferens i Stockholm kallad ”Svensk folkriksdag för nedrustning” ställde sig
bakom två motioner om att Sverige skulle gå före än en gång och inrätta ett fredsdepartement.
Endast ett fåtal moderater, inklusive Beatrice Ask och Gunnar Hökmark, reserverade sig.
Gemensam säkerhet
I augusti 2019 har S-kvinnor vid sin förbundskongress beslutat att ställa sig bakom en motion
från Skånedistriktets S-kvinnor med förslag om inrättande av ett svenskt fredsdepartement. Olof
Palme hann inte förverkliga denna idé under 1980-talet, men blev tillsammans med Anders Ferm
förknippad med begreppet ”gemensam säkerhet”, ett fredspolitiskt viktigt begrepp som tyvärr
föga uppmärksammats på senare tid. Förklaringen till detta kan vara att det inte finns någon inom
regeringen som har det speciella ansvar som många naturligen kan förväntas förknippa med titeln
fredsminister.
Fler förebilder behövs
Erfarenheter från USA tycks visa att det är bra att det finns en tales-person med särskild
fredspolitisk kunskap, förenad med den makt-ställning som en regeringspost ger, när beslut
om konflikthanterings-metodik ska fattas i kritiska situationer. Självklart gäller samma sak för
inte minst Ryssland, Kina, Turkiet och andra länder som engagerar sig i konflikter utanför sina
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egna territorier. Tyvärr har politiker, forskare, debattörer och aktivister i dessa länder mycket få
förebilder i andra länder att hänvisa till när de förespråkar fredspolitiska lösningar i stället för
traditionella våldsbaserade insatser, exemplen Costa Rica och Etiopien är otillräckliga. Hade
Sverige passat på efter 1982 års beslut att inrätta det föreslagna fredsdepartementet hade det
sannolikt fått stor betydelse som internationell förebild.
En svensk modell
Etiopiens fredsdepartement och Costa Ricas justitie- och fredsdepartement har olika inriktning,
vilket beror på ett antal faktorer som har att göra med dessa länders historia och den regionala
situationen. Inför framtiden vore det värdefullt om olika länder prövar olika modeller för de
fredsdepartement som de förhoppningsvis kommer att inrätta efterhand. Bland annat den svenska
integrationsproblematik som kan förväntas fortsätta under lång tid motiverar ingående studium
av det av Barbara Lee introducerade departementsförslaget i USAs kongress. Ett fredsdepartement
med den inriktning hon förordar borde kunna spela en viktig roll för nationell trygghet i de flesta
av världens länder.
Litteratur:
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253 s. 1982.
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Partikongressen föreslås besluta:
E9:1 att Sverige inrättar ett fredsdepartement som ett led i nya ansträngningar att mer
långsiktigt och effektivt verka för global och nationell trygghet präglad av gemensam
säkerhet för alla
Bo Sundbäck/Åmotfors S-förening
Eda arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E10
GÖTEBORGS PARTIDISTRIKT
Fred, nedrustning och migration
Arbetarrörelsen har alltid satt den internationella solidariteten högt. Vi ska tillsammans frigöra
människor i hela världen genom fredsarbete, organisering och demokratisering. Det som skiljer
sig mellan vår internationella solidaritetskamp och högerideologiers internationella arbete är att
vi inte tror att endast på välgörenhet räcker för att skapa en rättvis värld. Utan vi tror på just
internationell solidaritet där vi ger och tar av varandra för att stärka oss båda. Vår internationella
kamp handlar inte om att vara snäll. Det handlar om hela världen fred för alla folks frihet.
Vår vision är en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld - där fattigdomen bekämpas,
klyftornas minskar, välståndet fördelas och tillgången till såväl vård som utbildning är rättvis.
Vi vill se samhällen som håller ihop, där kommande generationer får lika chanser till ett gott
liv. Detta kräver ekologisk hållbarhet. Ingen ska tvingas fly på grund av klimatförändringar eller
utsläpp. Vi socialdemokrater vill att samarbetet mellan länder och internationella organ stärks för
att tackla dessa utmaningar.
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Sverige må vara litet land. men vi har varit och tänker bestämt fortsätta vara ett inflytelserikt
land. Vi är inte inflytelserika på basis av militär styrka eller ekonomiska muskler, utan genom
att vara ett föregångsland som visar vägen och hjälper andra att följa efter. Dock ser vi att stora
internationella aktörer har slagit in på en mer aggressiv utrikespolitik. Detta måste Sverige försöka
vända genom att mer intensivt arbete med fred och nedrustning. I detta arbete krävs det en folklig
förankring där flertalet har en medvenhet om nödvändigheten att eliminera fattigdom, skydda
miljön, stödja mänskliga rättigheter och andra faktorer som hotar en fredlig samexistens. Ett av
de större hoten är det militära hotet och vad en kappupprustning kan leda till, inte minst vad
gäller kärnvapen. Vi socialdemokrater i Göteborg har sett till att Göteborg har anslutit sig till
stadsuppropet till stöd för FN:s kärnvapenförbud, och vi vill nu att Sverige som land tar samma
ställning.
Sverige behöver också gå före och ansluta sig till det internationella samfundets erkännande av
Västsahara. Det är en av de sista kolonierna i Afrika, och för socialdemokratin är det självklart
att stå bakom västsahariernas rätt till sitt egna land - lika självklart som när vi stod på exempelvis
palestiniernas eller apartheidmotståndets sida. Därför vill vi att regeringen snarast verkställer
erkännandet av Västsahara och att Sverige verkar för att EU erkänner staten.
Migrationsfrågan behöver en socialdemokratisk politik både internationellt och nationellt. Vår
internationella solidaritet, bekämpandet av den globala ojämlikheten, kampen för en hållbar värld
och främjandet av internationellt samarbete är också vårt svar på den inhemska debatten kring
migrationsfrågan. Bär vårt internationella arbete frukt behöver ingen eller allt färre människor
fly. Men i takt med den ökande ojämlikheten, fler väpnade konflikter och klimatförändringar
så är det fler än någonsin som behöver fly. Vi socialdemokrater är stolta över att Sverige även i
denna internationella fråga är ett föredöme och visar vägen. Samtidigt som integrationen behöver
matchas med migrationen behöver Sverige fortsatt trycka på för en gemensam och solidarisk
lösning inom EU vad gäller asylmottagande.
I få andra frågor blir det också tydligt att de internationella frågorna är intimt förknippade med
nationell politik. Runt om i världen ser vi hur fascistiska och högernationella krafter vinner
terräng. Även detta är givetvis ett stort hot mot freden, men också något som vi måste motverka
nationellt. En misslyckad politik för integration är en grogrund för högernationalism och andra
anti-demokratiska strömningar.
I takt med den ökande ojämlikheten, fler väpnade konflikter och klimatförändringar så är det
dessvärre fler än någonsin som behöver fly i närtid. Vi Socialdemokrater är över att Sverige även
i denna internationella fråga är ett föredöme och visar vägen. Det är viktigt att Sverige fortsätter
trycka på för en gemensam och solidarisk lösning inom EU vad gäller asylmottagande
Parallellt med de internationella aktiviteterna måste mottagandet och integrationen i det
svenska samhället förbättras. Misslyckas vi med att hantera migrationsfrågorna gynnar
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det högernationalism och andra anti-demokratiska strömningar. Vi är övertygade om att
integrationsarbetet sköts bäst i kommunerna. Men eftersom kommunerna inte styr över de
regler som avgör hur många som söker sig till vårt land, är det rimligt att staten tar ett större
ekonomiskt ansvar för de kostnader som uppstår. Vi menar också att det behövs en större
nationell samordning av regler och rutiner för att nå en bättre effektivitet.
Partikongressen föreslås besluta:
E10:1 att Socialdemokraterna verkar för en nationell folkbildningskampanj genomförs i syfte
att involvera fler i Sveriges fredsarbete och främja en samhällsutveckling för mänsklig
gemensam säkerhet
E10:2 att Socialdemokraterna driver frågan om att snarast signera FN:s konvention mot
kärnvapen, och tillkännager som sin avsikt att en ratificering genomförs när en ny
riksdag samlas efter valet 2022
E10:3 att Socialdemokraterna aktivt verkar för att riksdagsbeslutet om att erkänna staten
Västsahara verkställs
E10:4 att Sverige verkar för att EU erkänner staten Västsahara
E10:5 att fortsätta ansträngningarna för ett gemensamt och solidariskt asylmottagande inom
EU
E10:6 att Socialdemokraterna verkar för att ansvaret för att finansiera flyktingmottagande och
integration flyttas över till staten
E10:7 att Socialdemokraterna verkar för att rutiner och regler för en fungerande mottagning
och integrering samordnas nationellt
Göteborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E11
OSKARSHAMNS ARBETAREKOMMUN
Förbered erkännande av Kurdistan
I irakiska Kurdistan/KRG har under en längre tid pågått diskussioner om självständighet och ett
utropande kan vara förestående. Om det sker är det viktigt att Sverige erkänner det nya landet och
ställer sig bakom folket i Kurdistan.
Sverige bör även verka för att EU upprättar diplomatiska förbindelser och att fler medlemsstater
ger sitt erkännande.
Folkrättens tre kriterier för erkännande är uppfyllda:
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• Ett territorium finns och utgörs av dagens KRG.
• En befolkning på territoriet finns och utgörs av KRG:s befolkning.
• En regering med möjlighet att uppvisa både inre och yttre kontroll finns. Det förra innebär
att kunna upprätthålla en viss inre stabilitet och effektiv kontroll över statens territorium
och befolkning. Det senare att staten ska ha möjlighet att ingå och uppfylla internationella
förpliktelser. KRG:s regering har visat sig förmögen till båda under flera års tid, till exempel genom
samhällsutbyggnad och omfattande utrikes förbindelser. Detta har även tydliggjorts i KRG:s
kamp mot ISIL/Daesh, där KRG och dess befolkning har gjort viktiga insatser för att bekämpa
terroristorganisationen. Sveriges militära bidrag till kampen mot ISIL/Daesh har dessutom getts
till KRG:s peshmergasoldater vilket understryker KRG:s funktionalitet och betydelse.
Med dessa kriterier uppfyllda är det bara en sak som saknas: Ett utropande av självständighet.
Om/när det sker bör Sverige erkänna Kurdistan. Socialdemokraterna bör därför verka för att
Sverige vidtar de åtgärder som krävs för att förbereda ett erkännande av Kurdistan. Parallellt är
det viktigt att KRG/Kurdistan utvecklas genom att stärka sina demokratiska institutioner och
rättssäkerheten. Denna process bör Sverige och EU fortsatt stödja genom fortsatta utbyten,
samverkan och internationellt utvecklingssamarbete.
Partikongressen föreslås besluta:
E11:1 att Socialdemokraternas ska verka för att Sverige vidtar de åtgärder som krävs för att
förbereda ett erkännande av Kurdistan, som bör ges förutsatt att ett utropande av
självständighet äger rum
Laila Naraghi
Oskarshamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E12
OSKARSHAMNS ARBETAREKOMMUN
Förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige
Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten. Kärnvapenfrågan står nu återigen i
centrum för internationell debatt.
Tack vare stora ansträngningar har kalla krigets omfattande kärnvapenarsenal rustats ned från
rekordnivåerna på upp emot 70 000 kärnvapen till dagens cirka 15 000. Men dagens kärnvapen
har mångdubbelt starkare sprängkraft än de atombomber som för drygt 70 år sedan fälldes över
Hiroshima och Nagasaki. Dagens kärnvapen skulle kunna ödelägga städer med miljoner invånare.
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En kärnvapenexplosion skulle ha fruktansvärda humanitära konsekvenser. Det skulle också
starta en kedjereaktion som kan resultera i ett kärnvapenkrig med oöverskådliga humanitära
konsekvenser.
Kärnvapen är och förblir därför ett ständigt hot mot hela mänskligheten. Parallellt med att Sverige
fortsätter arbetet för internationell nedrustning och ett förbud av kärnvapen är det av största vikt
att vi bidrar till avspänning i vår del av världen och att vårt territorium fredas från kärnvapen.
Frågan om kärnvapen i Sverige aktualiseras med jämna mellanrum, inte minst vid amerikanska
flottbesök och i samband med ryska flygningar över Östersjön.
Vi socialdemokrater är överens om att kärnvapen inte ska få föras in i vårt land. Kärnvapen har
ingen plats här!
Finland har i sin kärnenergilag en tydlig formulering som förbjuder införsel av kärnvapen till
landet: Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och
spränga sådana. (4 §). Med hjälp av denna lag har Finland tydliggjort vad som gäller i landet.
Detta har bidragit till avspänning i regionen, något som också Sverige har gagnats av.
Sverige bör liksom Finland ha en sådan lagstiftning för att klargöra vår syn på kärnvapen inom
vårt lands gränser och på så vis sända tydliga signaler vad gäller detta både till våra medborgare
och till omvärlden. En sådan lag har en naturlig plats i svensk lagstiftning. Därför måste ett sådant
tillägg i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet göras.
Partikongressen föreslås besluta:
E12:1 att Socialdemokraterna tar ställning mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium
E12:2 att ett tillägg görs i lagen (1984:3), om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder införsel
av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen
Laila Naraghi
Oskarshamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E13
KALMAR LÄNS PARTIDISTRIKT
Förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige
Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten. Kärnvapenfrågan står nu återigen i
centrum för internationell debatt.
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Tack vare stora ansträngningar har kalla krigets omfattande kärnvapenarsenal rustats ned från
rekordnivåerna på upp emot 70 000 kärnvapen till dagens cirka 15 000. Men dagens kärnvapen
har mångdubbelt starkare sprängkraft än de atombomber som för drygt 70 år sedan fälldes över
Hiroshima och Nagasaki. Dagens kärnvapen skulle kunna ödelägga städer med miljoner invånare.
En kärnvapenexplosion skulle ha fruktansvärda humanitära konsekvenser. Det skulle också
starta en kedjereaktion som kan resultera i ett kärnvapenkrig med oöverskådliga humanitära
konsekvenser.
Kärnvapen är och förblir därför ett ständigt hot mot hela mänskligheten. Parallellt med att
Sverige fortsätter arbetet för internationell nedrustning och ett förbud av kärnvapen är det av
största vikt att vi bidrar till avspänning i vår del av världen och att vårt territorium fredas från
kärnvapen. Frågan om kärnvapen i Sverige aktualiseras med jämna mellanrum, inte minst vid
amerikanska flottbesök och i samband med ryska flygningar över Östersjön.
Vi socialdemokrater är överens om att kärnvapen inte ska få föras in i vårt land. Kärnvapen har
ingen plats här!
Finland har i sin kärnenergilag en tydlig formulering som förbjuder införsel av kärnvapen till
landet: Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och
spränga sådana. (4 §). Med hjälp av denna lag har Finland tydliggjort vad som gäller i landet.
Detta har bidragit till avspänning i regionen, något som också Sverige har gagnats av.
Sverige bör liksom Finland ha en sådan lagstiftning för att klargöra vår syn på kärnvapen inom
vårt lands gränser och på så vis sända tydliga signaler vad gäller detta både till våra medborgare
och till omvärlden. En sådan lag har en naturlig plats i svensk lagstiftning. Därför måste ett sådant
tillägg i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet göras.
Partikongressen föreslås besluta:
E13:1 att Socialdemokraterna tar ställning mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium
E13:2 att ett tillägg görs i lagen (1984:3), om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder införsel
av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen
Laila Naraghi
Kalmar läns partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E14
VÄXJÖ ARBETAREKOMMUN
Global kärnvapennedrustning
Att kärnvapen är det mest kraftfulla vapnet på jorden är vi alla ense om. Det finns inget annat
vapen som har kraften att döda så pass många människor på så kort tid. Just därför är det otroligt
viktigt att detta vapen aldrig någonsin används, och det är otroligt viktigt att vi lär oss av historien
och ser konsekvenserna av dess användning genom tiderna. Det finns många stora problem med
kärnvapen. Ett av dem är antalet döda civila människor.
Hiroshima-bomben (som är en liten bomb i jämförelse med andra atombomber) dödade 90 000120 000 människor under bombningen och dagarna efter. Än idag, alltså 70 år senare, dör folk I
sviterna av detta då de som har blivit utsatta för radioaktiv strålning i större utsträckning drabbas
av cancer. (värt att nämna är även att det var den amerikanska presidenten Harry Truman som
beordrade att bomben skulle falla).
Det finns totalt 9 stater i världen som har kärnvapen. Dessa nio är:
• Amerikas förenta stater, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Israel, Nordkorea, Kina, Indien
och Pakistan. Utöver detta har vi NATO, en militärallians som också använder sig av kärnvapen.
• Israel har aldrig formellt erkänt innehav av kärnvapen, men uppskattas ha upp till 400 kärnvapen.
Det har visat sig att majoriteten av dessa använder kärnvapnen otroligt oansvarslöst. Många
makthavare använder sitt lands kärnvapen som skrämseltaktik, vilket både är odemokratiskt och
leder till att andra länder också skaffar kärnvapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E14:1 att Socialdemokraterna på nationellt plan driver frågan om global kärnvapennedrustning
Agna Beslija och Tajma Sisic
Växjö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

53

MOTION E15
NORRKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Intensifiera arbetet med att ta hem svenska medborgare
från IS-lägren i nordöstra Syrien
Det är svårt att veta hur många svenska medborgare som sedan två år tillbaka sitter
frihetsberövade i läger i nordöstra Syrien men enligt siffror från media beräknas det finnas cirka
25 kvinnor och cirka 30 barn som är svenska medborgare (mars 2021). Länge skrev media att
det var ett tjugotal kvinnor och cirka 60 barn men det senaste halvåret har flera lämnat lägren,
troligen i händerna på människosmugglare.
Det vi vet är att barnen som sitter i lägren får sina mest grundläggande rättigheter kränkta. De
har inte tillgång till fungerande sjukvård, utbildning, näringsriktig mat eller möjlighet till lek,
ännu mindre den rehabilitering och det psykosociala stöd de skulle behöva för att bearbeta
sina trauman. Dessutom är de i lägren exponerade för IS ideologiska propaganda och direkta
våldsutövning. Mord, överfall och misshandel är vanliga i lägren som i hög grad styrs inifrån av
IS-trogna lägerinvånare.
Regeringens linje när detta skrivs är att de svenska barn som sitter i lägren ska tas hem om och
när det är möjligt och att detta är en prioriterad fråga. Samtidigt vill inte regeringen bidra till att
vuxna medborgare som associeras till IS får möjlighet att komma hem. Tyvärr gör detta att inte
heller majoriteten av barnen, de som haft turen att ha någon av sina föräldrar kvar i livet, kan få
hjälp av regeringen att komma hem.
En separation av barn från deras mammor är inte möjlig på plats i lägren i enlighet med
barnkonventionens artikel nio som bland annat kräver en individuell rättssäker prövning av
expertmyndigheter med möjlighet att överklaga beslut. En sådan prövning kan dock göras av
socialtjänsten men då måste barnen först tas hem tillsammans med sina föräldrar.
Fler av svenskarna i Syrien kan på goda grunder misstänkas för allvarlig brottslighet. Dessa
misstankar måste utredas. Det kurdiska självstyret har föreslagit en internationell tribunal för att
döma utlänningar som varit anslutna till IS. Omvärlden har dock inte gett sitt stöd till sådana
tribunaler och oberoende bedömare ser inte sådana som realistiska inom en förutsägbar framtid. Det
Kurdiska självstyret har också vid upprepade tillfällen uppmanat länder att ta hem sina medborgare.
Ståndpunkten att svenskarna borde lagföras i de kurdiska självstyrande områdena må vara
principiellt attraktiv men måste betraktas som praktiskt ogenomförbar och orealistisk i det
rådande läget. Däremot kan många av de allvarliga brott som begåtts i Syrien utredas av Sveriges
internationella åklagarkammare och rättegångar kan hållas här.
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Nu har också FN agerat och Sverige har hamnat på FN:s ”skamlista” där lägren i nordöstra
Syrien som uppstått liknats vid ”Europas Guantanamo”. Den svenska regeringens ståndpunkt är
att man tillbakavisar alla påståenden att man inte engagerar sig i situationen. Denna låsning går
ytterst ut över barnen. Agerar vi inte för att värna dessa barns rättigheter, som de har i enlighet
med barnkonventionen, riskerar vi deras framtid. Enligt Rädda Barnen är barnens liv i fara i
lägren. Barn är oskyldiga och det är oacceptabelt att de ska sitta frihetsberövade i flera år under
fruktansvärda omständigheter.
Att inte ta hem de svenska medborgarna nu innebär bara att problemen skjuts på framtiden och
de riskerar att bli större. Barnen riskerar att skadas permanent och rehabilitering försvåras. Lägren
riskerar också att på samma sätt som Guantanamo bli verktyg i extremisternas propaganda.
Mängder av länder, som Ryssland och USA, har redan tagit hem sina medborgare. I Finland har
den socialdemokratiskt ledda regeringen valt en annan linje än den svenska; ta hem barnen och
om så krävs också deras föräldrar. Här kan Sverige låta sig inspireras av det finska exemplet.
Partikongressen föreslås besluta:
E15:1 att Socialdemokraterna uppmanar den svenska regeringen att intensifiera arbetet med att
ta hem de svenska medborgare, i första hand barnen och deras mammor, som sitter
frihetsberövade i läger i nordöstra Syrien
Klas Corbelius och Jan-Olov Karlsson Fält, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrköping
Norrköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E16
HALLSBERGS ARBETAREKOMMUN
Internationell säkerhet
Alva Myrdal var under många årtionden Sveriges röst i världen. Hon verkade inom FN och
var den första kvinnan som anförtroddes höga positioner. Hon var bl.a. konsultativt statsråd i
Utrikesdepartementet med ansvar för nedrustningsfrågor. Under åren 1962 till 1973 var hon
ordförande i den svenska delegationen vid nedrustningskonferensen i Genéve.
Det var ett långsamt och tålmodigt arbete. Hon var en förebild när det gäller internationell
solidaritet, inte bara i Sverige! Hennes uppfattning att ”det är ovärdigt att ge upp” påverkade och
gav energi att fortsätta arbetet trots alla svårigheter!
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Säkerheten i världen har alltid varit skör. Olika mycket under olika tider.
Idag finns det mycket att oroa sig för!
Utvecklingen i världen visar att allt fler ger sitt stöd till höger- och vänsterextrema rörelser.
Det skruvar upp tonläget och det har lett och leder till att allt fler ledare representerar extrema
uppfattningar och ambitioner. Antalet länder som förfogar över kärnvapen ökar och utgör, i vår
tid, ett reellt hot mot mänskligheten.
Sverige har fortsatt förhandlingsvägen och verkat inom FN för att få till överenskommelser och
avtal om både kärnvapen och nedrustning och det är mycket bra. Men det lugnar inte, kanske
mest för att det arbetet inte är särskilt synligt eller diskuteras mera allmänt.
I Finland finns en lag som tydligt förbjuder införsel av kärnvapen till landet.
Det är svårt att se och därmed veta om Sverige har motsvarande tydliga ställningstagande i den
lag 1984:3 som många S-riksdagsledamöter motionerat om. När man läser lagen kan man se flera
tillägg kring andra frågor och omformuleringar i lagtexten men vi hittar inte att något beslut om
förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige finns.
Partikongressen föreslås besluta:
E16:1 att om ett sådant tillägg inte finns i lag 1984:30, regeringen får i uppdrag att snarast
besluta om ett tillägg om förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige
E16:2 att partiet åter sätter frågan om internationell solidaritet och nedrustning högt på
dagordningen genom en landsomfattande aktivitet
siv palmgren lotta guldbrand
Hallsbergs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E17
STOCKHOLMS PARTIDISTRIKT
Kärnvapen
Stöd Förenta Nationernas globala förbud mot kärnvapen Sveriges regering bör verka för
nedrustning och förbud för kärnvapen. Det innebär både arbete för att NPT förverkligas och
att Sverige skriver på FN-förbudet om kärnvapen, som Sverige röstade för i New York den 7 juli
2017. Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerande arbete
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för kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds
viktiga förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i
arbetet med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud.
Vårt mål är en kärnvapenfri värld.” Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras
av de tre kärnvapenstaterna USA, Ryssland och Kina. USA står för 35 % av världens totala
militärutgifter, följt av Kina med 13 % och Ryssland 3, 8 %. Av de fem kärnvapenstaterna har det
blivit nio, och i stället för den utlovade nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav
2 000 står avfyringsberedda mot både civila och militära mål. Mänskligheten hålls med andra
ords som gisslan av dessa nio stater. Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så
kallad nukleär vinter, ett tillstånd där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som
bildas. Följden blir en period av drastiskt kallare klimat, missväxt och mass-svält. Spänningen
mellan ärkefienderna Indien och Pakistan utgör en oroshärd. fått Pakistans premiärminister att
varna för ett kärnvapenkrig. Pakistan beräknas ha minst 150 kärnvapen och Indien 140. Vår
främste expert på kärnvapen Hans Blix har konstaterat att kärnvapenarsenalerna räcker till för att
göra slut på den mänskliga civilisationen genom ett snabbt självmord, samtidigt som vi har tillfört
risken av ett långsamt självmord genom den globala uppvärmningen. Klimatförändringarna och
kärnvapenarsenalerna är med andra ord mänsklighetens största säkerhetspolitiska utmaningar.
I klimat- och miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en hedrande ledarplats. Men ifråga
om kärnvapnen har vi tagit en time-out. Det finns en majoritet i riksdagen som motsätter sig
att Sverige skriver under FN-konventionen om ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen,
som antogs av FN i juli 2017, framröstades av 122 av 193 medlemsländer. Bland dessa fanns
Irland, Lichtenstein, Mexiko, Nya Zeeland, San Marino, Sydafrika, Vatikanstaten och Österrike.
De borgerliga partierna förordar att vi ska söka skydd under USAs och NATOs radioaktiva
”kärnvapenparaply. Att gå med i NATO skulle betyda att vi legitimerade kärnvapenalliansens
doktriner om ömsesidig total förintelse och rätten att använda sig av ett förstaslag med
kärnvapen. Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som
framförhandlades 1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar
en ny kapprustning med kärnvapen på vår kontinent. Nu ska Pentagon utvidga sitt program av
”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt
har USA placerat ut några av de nya mest kraftfulla vapen de har till Europa: sex strategiska
bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. De har redan gjort flyguppdrag över
Östersjön bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT Nyheter. (23 mars 2019). Sedan länge
förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av USAs nukleära arsenal i Europa, i Turkiet på en
militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter . https://fas.org/blogs/security/2019/10/
nukes-out-of-turkey/ Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s upptrappning genom att utveckla
nya kärnvapenstrategier. Sverige påverkas direkt av denn Om krisen eller kriget kommer, som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018,
återfinns över huvud taget inte ordet kärnvapen. Att, som några påstår, ett undertecknande skulle
störa arbetet med NPT avvisades, bland många andra, av det finska utrikesutskottet. Utskottet
kom till denna enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud utgör enligt utskottet i sig
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inte ett hot mot icke-spridningsfördraget eller det fullständiga provstoppsavtalet NPT eller mot de
internationella förpliktelser som följer med dem. Snarare stöder och kompletterar konventionen
de andra avtalen och förpliktelserna. (i juni 2018) Sveriges FOI-rapport konstaterade, att
utredningar på området genomfördes för minst 30 år sedan, men att mycket lite forskning har
skett i modern tid. ”Detta har fört med sig att medvetenheten och kunskapen kring kärnvapen
och civilt försvar till stor del har gått förlorade”. Passivitet och tystnad i denna existentiella
krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik.
Det är alltså mycket hög tid att sätta frågan om kärnvapen högt på den politiska agendan!
I nationens och medborgarnas intresse, men också för socialdemokratins inre väsen och liv,
särskilt för Socialdemokrater för tro och solidaritet, bör vi inleda informationskampanjer, studier
och aktivt föreningsarbete. Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019,
att regeringen inte i nuläget signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för
omprövning om inte översynskonferensen våren 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till
ett positivt resultat. ”Dörren står då öppen”. Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan
blir aktuell också i nästa val. Utrikesminister Ann Linde underströk i sitt anförande 29 januari
2020, inför sidoorganisationerna i Stockholm, Tro och solidaritet, SSU och S-kvinnor, att hon
hoppades på en mobilisering av motståndet mot kärnvapen. Hon berättade att en 16-stats allians
mot kärnvapen och för signering av NPT, med både kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer
hade bildats i juni 2019 och skulle träffas i Tyskland i slutet av februari 2020 Förbundsdagen i
Tyskland hade beslutat att inga kärnvapen fick placeras i Tyskland. hon och statsminister Stefan
Löfven önskade en massmobilisering likt den de upplevt på 80-talet. Hon uppmanade oss att
delta i rådslag för en ny svensk internationell politik inför partikongressen. Gabriele Winai Ström,
ordförande i Tro och solidaritet i Stockholms stad, avslutade mötet med att vi vill följa upp
kampen mot kärnvapen. NPT konferensen sköts upp på grund av Covid19-pandemin, men hotet
har inte blivit mindre aktuellt.
Partikongressen föreslås besluta:
E17:1 att bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017
E17:2 att uppmana regeringen att FNs kärnvapenförbud signeras under 2020 med den uttalade
avsikten att föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022
E17:3 att besluta om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor
S-kvinnor Stockholm
Stockholms partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E18
LUNDS ARBETAREKOMMUN
Mänsklig säkerhet och trygghet kräver andra prioriteringar än i dag
Nej till NATO och underteckna konventionen om ett förbud mot kärnvapen
Det har under senare år beslutas att Sverige ska gör en kraftfull militär upprustning.
84 miljarder kronor från och med 2025. Beräknat på kostnadsläget 2019 motsvarar det 1,5
procent av BNP 2025. Anslagen för det militära försvaret utökas stegvis med fem miljarder
kronor per år i en trappa åren 2022–2025, utöver de tillskott som anvisades av riksdagen i
december 2018. Sverige har också utökat samarbetet med NATO.
De borgerliga partierna har tryckt på hårt om detta. Bakgrunden är bl a den diskussion som fört i
försvarsberedningen.
I beredningens rapport anförs bl a: ”Det ryska agerandet i Georgien 2008, i Ukraina sedan 2014
samt i Syrien sedan 2015 visar en rysk vilja att använda militära medel för att nå politiska mål,
såväl inom som utanför Europa”
Rysk aggression har fördömts och ska självklart fördömas.
Men man bör dock göra en reflektion i detta sammanhang
Vad är sannolikheten för att Ryssland ska anfalla Sverige?
Det bör vara större fokus på andra delar i det svenska totalförsvaret. Bl a den svenska
självförsörjningsgraden av livsmedel, som i dag anges till under 50 procent, och som blir betydligt
lägre om importen av bl a drivmedel begränsas. En annan fråga är cyberattacker som stör civil
verksamhet i form av desinformation m m Dessutom är det viktigt att Sverige fortsätter med en
aktiv diplomati för att medverka till konfliktlösningar på olika håll i världen.
Det är viktigt att vi lyfter blicken och ser till de verkliga hoten. Bl a miljöförstöringen, slöseriet
med naturresurser, de ökade klyftorna både i Sverige och globalt. Därför måste vi noggrant
nagelfara och analysera påståenden om att Sverige behöver göra en kraftfull militär upprustning.
Begreppet mänsklig säkerhet myntades 1994 av FN:s utvecklingsprogram UNDP, United
Nations Development Programme, och handlar om att utgå från det breda spektrum av frågor
som är avgörande för människors trygghet och säkerhet. 2017 antog Sverige en nationell strategi
som bland annat slår fast att säkerhet handlar om betydligt mer än att rusta mot eventuella
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militära angrepp. Strategin tar upp områden som hälsa, tillgång till dricksvatten och livsmedel,
upprätthållande av grundläggande värden som demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter,
samt klimatförändringarna och dess effekter.
Men trots att 27 år har gått med mänsklig säkerhet i verktygslådan kvarstår den cementerade
uppfattningen att militär upprustning och avskräckning är de mest effektiva metoderna för att
trygga säkerheten. Och det är även det som Sverige ständigt prioriterar i statsbudgeten.
Ett återkommande orosmoln i såväl den svenska debatten som i säkerhetsstrategin är hotet från
Ryssland. Rysslands aggressioner i Georgien och Ukraina anges som skäl till fortsatt militär
upprustning. Samtidigt bedöms risken för ett väpnat angrepp mot Sverige från Ryssland som låg.
Ryssland har en auktoritär regim som bl. a förtrycker den egna befolkningen. Men avskräckning
som metod för att minska risken för väpnad konflikt är ineffektiv. Ökad upprustning leder till
ökade spänningar och ökad risk för misstag samt minskat utrymme för dialog och diplomati.
Säkerhet genom avskräckning och upprustning bygger på kortsiktighet och på att skapa rädsla,
vilket går tvärtemot vad mänsklig säkerhet handlar om.
För att kunna hantera och förebygga de hot och säkerhetsrisker som Sverige och världen står inför
måste säkerhetspolitiken utgå från de människor som lever såväl innanför som utanför Sverige,
istället för att fastna i den förlegade syn på säkerhet som leder till ständigt ökande satsningar på
att bygga militär styrka för att kunna stå emot ett angrepp från en annan stat. Ett av de högst
påtagliga säkerhetshot som hela världen står inför, är klimatförändringarna.
Enligt rapporten från FN:s klimatpanel IPCC 2018 krävs en minskning med 45 procent av
de globala koldioxidutsläppen till 2030 om målet att hejda ökningen vid 1,5 grader ska nås.
Den nationella säkerhetsstrategins breddning av säkerhetsbegreppet återspeglas inte i Sveriges
ekonomiska prioriteringar. Trots det akuta läget för miljö och klimat satsades fem gånger mer på
militär upprustning än på att stoppa klimatförändringarna under 2018. Ett gap som ökar ännu
mer i senare års statsbudgetar.
Konventionen om ett förbud mot kärnvapen (TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons) kunde förverkligas tack vare en folklig opinion där nätverket Ican (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) spelade en avgörande roll. Avtalet (på svenska FN:s
konvention om kärnvapenförbud) antogs av 122 av FN:s medlemsstater, däribland Sverige, den 7
juli 2017.
TPNW har som syfte att helt förbjuda kärnvapen. Det ska vara ett komplement till andra avtal
och innebär att de deltagande staterna förbjuds att delta i alla former av kärnvapenaktiviteter. De
får varken utveckla, testa, producera, skaffa, inneha, lagra, använda eller hota med att använda
kärnvapen.
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I slutet av april 2019 hade 70 stater skrivit under konventionen, varav 23 också hade ratificerat
det, d v s godkänt det i sina nationella parlament. TPNW träder i kraft, d v s blir ett giltigt avtal
som börjar gälla, när 50 stater har ratificerat det. Sverige har dock inte skrivit under konventionen
än
Partikongressen föreslås besluta:
E18:1 att målsättningarna i den nationella säkerhetsstrategin återspeglas i Sveriges ekonomiska
prioriteringar
E18:2 att Sverige fokuserar på förtroendeskapande åtgärder genom diplomati och ökat
samarbete i Östersjöregionen och tydliggör sin alliansfrihet och neutralitet
E18:3 att inte utveckla samarbetet med NATO ytterligare, eftersom det äventyrar Sveriges
förutsättningar att vara en oberoende och militärt alliansfri nation
E18:4 att tydligt säga nej till att Sverige ska bli medlem i NATO
E18:5 att Sverige skriver under konventionen om ett förbud mot kärnvapen (TPNW, Treaty on
the Prohibition of Nuclear Weapons)
Gunnar Jönsson Ronny Hansson Annika Brodin Kerstin Vikner Per Olsson Mats Nilsson Tord
Persson
Lunds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E19
ÖSTERGÖTLANDS PARTIDISTRIKT
Nato-medlemskap och kärnvapen
Den interna debatten inom socialdemokratin om freds- och säkerhetspolitik tog fart i och med
att det s.k. Värdlandsavtalet antogs av riksdagen. Många partimedlemmar protesterade mot
avtalet när man menade att beslutet om Värdlandsavtalet var ett första smygande steg mot svenskt
Natomedlemskap.
Eller hur ska vi annars se på vissa skrivningar i avtalet: ”Värdlandet ska i största möjliga
utsträckning och utifrån förmåga, tillgänglighet och praktiska begränsningar under rådande
förhållanden ge stöd till de styrkor som är utsända till Nato-ledd militär verksamhet. De närmare
detaljerna för detta stöd ska behandlas i tilläggsdokument” (Punkt 3.4) och: ”Bestämmelserna
i detta samförståndsavtal är tillämpliga i fredstid, vid nödläge, kris och konflikt eller i tider
av internationella spänningar enligt gemensamt beslut av utpekade värdlands- och Natomyndigheter”. (Punkt 3.5)
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I slutet av oktober inleddes den stora militärövningen Trident Juncture i framför allt Norge, men
också i svenskt luftrum. Övningen är den största sedan andra världskriget. Den omfattade drygt
50 000 soldater från 31 länder, däribland både Sverige och Finland. För första gången på 30 år
deltog också ett amerikanskt hangarfartyg. Denna Nato-övning hade icke kunnat komma till
stånd utan beslut om Värdlandsavtalet för svensk del.
Den svenska socialdemokratin har en ofta ärofylld historia när det gäller frågor om aktiv
säkerhetspolitik, fred och nedrustning. Nu menar vi att det är mycket viktigt att vi återtar
initiativet och återupprättar socialdemokratin som en kraft för självständighet, alliansfrihet och
neutralitet.
Partikongressen föreslås besluta:
E19:1 att arbeta för att kärnvapen under inga omständigheter får finnas på svensk mark
Jan-Olov Karlsson Fält
Östergötlands partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E20
ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT
Nej, vår historia är inte förhandlingsbar!
Sedan 1954 har Sveriges Socialdemokrater aktivt bekämpat förekomsten av kärnvapen. Inget
har varit mer självklart än att en insats av kärnladdningar snabbt skulle gå överstyr med
helt oöverskådliga konsekvenser. Därför detta kompakta motstånd från framförallt starka,
internationellt arbetande, socialdemokratiska kvinnor. Från Myrdal till Wallström. Detta budskap
var så ”svenskt” att det blev rådande i breda politiska kretsar, och väckt internationell respekt.
Den 12 juli 2019 deklarerade en blek socialdemokratisk utrikesminister att man inte kommer
att underteckna FN-konventionen ”Treaty on the Prohibition of nuclear weapons”, TPNW, det
internationella förbud mot kärnvapen som man själv varit med om att ta fram. I bakgrunden
ansas en likaledes socialdemokratisk försvarsminister. Detta enligt flera f.d. toppdiplomater en
felbedömning av samma dignitet som det olyckliga Försvarsbeslut 2000. Det är dessutom en total
reträtt för stormakter, inte sällan ledda av despoter, eller människor med allehanda oklara agendor,
och i en ovanligt osäker och oförutsebar värld.
Trotts att förslaget stöds av 85+% av Sveriges befolkning, har Sveriges traditionellt fredliga röst på
detta sätt tystats på väg mot det åtråvärda NATO-medlemskapet.
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Partikongressen föreslås besluta:
E20:1 att partikongressen arbetar för att refererad FN-konvention skyndsamt undertecknas och
ratificeras
E20:2 att ytterligare närmande till dagens militärallianser stoppas
E20:3 att Marks socialdemokrater antar motionen som sin egen
E20:4 att bifalla motionen och översända den jämte yttrande till Partistyrelsen.
Arvid Eklund
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E21
MALMÖ ARBETAREKOMMUN
Palestina och Israel
Palestinakonflikten är det stora exemplet på att historien är närvarande i nuet. Den är egentligen
ett resultat av första världskriget och att Storbritannien och Frankrike ville stycka upp det
osmanska imperiet. Arabiska ledare utlovades självständiga territorier om de gjorde uppror
mot det osmanska styret. De gjorde så och bidrog starkt till ententens militära framgångar i
Mellanöstern. Samtidigt utlovade den brittiske utrikesministern Balfour 1917 ett judiskt hemland
i Palestina, dock under förutsättning att detta inte skulle komma att inkräkta på i Palestina redan
existerande icke-judiska samhällens civila och religiösa rättigheter eller judars rättigheter och
politiska status i något annat land. Ingen judisk stat utan ett judiskt hemland var den brittiska
formeln. Den delningsplan för dagens Israel som fastställdes 1947 genomfördes inte, utan
staten Israel kom att omfatta även delningsplanens arabiska delar eftersom de judiska miliserna
erövrade dessa. Som en följd av sexdagarskriget 1967 ockuperade Israel de syriska Golanhöjderna,
Gazaremsan och resten av Palestina öster om Jordanfloden inklusive östra Jerusalem. År
2005 avvecklades Gazaremsans judiska bosättningar på initiativ av den dåvarande israeliska
premiärministern Ariel Sharon och israeliska trupper lämnade området. Israel behöll dock
kontrollen över luftrum, territorialvatten, gränsövergångar, valuta och handel. I juni 2007 tog
den religiösa organisationen Hamas kontroll efter att ha fått 65 procent av mandaten i lokalvalet.
Hamas har kontrollerat området sedan dess. Varken människor eller varor kommer in eller ut från
remsan utan Israels eller Egyptens tillstånd. Efter Gazakriget 2008–2009 har Israel upprätthållit
en kombinerad land- och sjöblockad. Gazaremsan kan idag betraktas som ett stort fängelse där
invånarna lider svår nöd genom blockaden.
Av befolkningen i Israel är nästan en femtedel palestinier/israeliska araber. Av den palestinska
befolkningen som bor utomlands, känd som den palestinska diasporan, är mer än hälften statslösa,
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det vill säga utan medborgarskap i något land. Mer än tre miljoner av diasporans befolkning bor i
Jordanien, över en miljon lever mellan Syrien och Libanon, en kvarts miljon i Saudiarabien samt
en halv miljon i Chile, vilket uppges vara det största antalet utanför arabvärlden.
Situationen i Palestinakonflikten är dyster och extremister på båda håll har ett avsevärt, för
att inte säga dominerande, inflytande. Hamas kontroll över Gazaremsan har inte främjat
demokrati och fred. I den israeliska politiken driver högernationalistiska och religiösa partier
landet i fel riktning. Bosättarrörelsen har hela tiden verkat för en annektering av Västbanken och
Israels premiärminister Netanyahu har aviserat ett förslag som innebär att upp till 30 procent
av Västbanken skulle annekteras och bli en del av staten Israel. Det politiska läget i Israel är
dock ytterst labilt med en omaka regeringsbildning samtidigt som Netanyahu hotas av åtal
för mutbrott, bedrägeri och trolöshet. Genom att inneha premiärministerposten har han dock
åtalsimmunitet. I skrivandets stund går Israel mot sitt fjärde nyval på två år.
Det är kontraproduktivt för fredsprocessen att den tidigare presidenten Trump har erkänt västra
Jerusalem som Israels huvudstad och spelar upp falska ”fredsplaner” ihop med Netanyahu. Sverige
måste fortsätta stå upp för palestinierna och FN:s olika resolutioner kring att ockuperad mark
ska lämnas av Israel och bosättarna. Någon form av fredlig lösning för området måste förhandlas
fram, och det är EU och USA som måste ställa Israel under tryck för att uppnå detta.
Partikongressen föreslås besluta:
E21:1 att svensk socialdemokrati gör allt för att främja en fredlig lösning av Palestinakonflikten
som också tillgodoser palestiniernas intressen utifrån de FN-resolutioner som tagits
E21:2 att ockuperat land 1967 och östra Jerusalem återlämnas och ställs under palestiniernas
kontroll
E21:3 att alla bosättningar på ockuperat land utryms
E21:4 att blockaden av Gaza upphör
Jamal El-Haj
Malmö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E22
ÖREBRO ARBETAREKOMMUN
Palestina och Israel
Palestinakonflikten är en av de mest komplicerade och långvariga internationella konflikterna i
världen. Den är egentligen ett resultat av första världskriget och att Storbritannien och Frankrike
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ville stycka upp det osmanska imperiet. Arabiska ledare utlovades självständiga territorier om
de gjorde uppror mot det osmanska styret. De gjorde så och bidrog starkt till ententens militära
framgångar i Mellanöstern. Samtidigt utlovade den brittiske utrikesministern Balfour1917 ett
judiskt hemland i Palestina, dock under förutsättning att detta inte skulle komma att inkräkta
på i Palestina redan existerande icke-judiska samhällens civila och religiösa rättigheter eller judars
rättigheter och politiska status i något annat land.
Den delningsplan för dagens Israel som fastställdes 1947 genomfördes inte, utan staten Israel
kom att omfatta även delningsplanens arabiska delar eftersom de judiska miliserna erövrade dessa.
Palestinierna i dessa områden flydde eller fördrevs och deras jord beslagtogs och delades ut till
judiska invandrare. Ingen kompensation har någonsin getts till de rättmätiga ägarna som idag är
flyktingar på Västbanken eller i andra länder.
Som en följd av sexdagarskriget 1967 ockuperade Israel de syriska Golanhöjderna, Gazaremsan
och resten av Palestina öster om Jordanfloden fram till Jordanien inklusive östra Jerusalem. År
2005 avvecklades Gazaremsans judiska bosättningar på initiativ av den dåvarande israeliska
premiärministern Ariel Sharon och israeliska trupper lämnade området. I juni 2007 tog den
terrorstämplade organisationen Hamas kontroll efter att ha fått 65 procent av mandaten i
lokalvalet. Hamas har kontrollerat området sedan dess. Varken människor eller varor kommer
in eller ut från remsan utan Israels eller Egyptens tillstånd. Efter Gazakriget 2008–2009 har
Israel upprätthållit en kombinerad land- och sjöblockad. Gazaremsan kan betraktas som ett stort
fängelse eller ett koncentrationsläger där invånarna lider svår nöd genom blockaden. Försök att
utmana och bryta blockaden genom ”Ship to Gaza” har lett till att Israel i strid mot internationell
rätt kapat fartygen och fängslat besättningarna.
Av befolkningen i Israel är nästan en femtedel palestinier/israeliska araber. Av den palestinska
befolkningen som bor utomlands, känd som den palestinska diasporan, är mer än hälften
statslösa, det vill säga utan medborgarskap i något land. Mer än tre miljoner av diasporans
befolkning bor i Jordanien, över en miljon lever mellan Syrien och Libanon, en kvarts miljon
i Saudiarabien samt en halv miljon i Chile, vilket uppges vara det största antalet utanför
arabvärlden. En inte helt obetydlig del av palestinierna/de israeliska araberna är också kristna men
förföljs ändå på samma sätt som de som är muslimer.
År 2018 antog det israeliska parlamentet, Knesset, en lag med röstsiffrorna 62-55 (två nedlagda)
om att Israel är en enbart judisk nationalstat. Arabiskan, modersmål för ungefär 20 procent
av befolkningen, är inte längre officiellt språk vid sidan om hebreiskan utan får så kallad
specialstatus.
Samtidigt upptas grundandet av enbart judiska bosättningar till nationellt mål, medan Jerusalem
förklaras vara helt och hållet under israelisk lag.
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Situationen i Palestinakonflikten är dyster och extremister på båda håll har ett avsevärt, för att inte
säga dominerande, inflytande. Hamas kontroll över Gazaremsan har inte främjat demokrati och
fred. I den israeliska politiken driver högernationalistiska och religiösa partier landet i fel riktning.
Israel är i grunden politiskt djupt splittrat med många olika, och i flera fall små, intressepartier.
Högern har haft svårt att bilda regeringar samtidigt som center-vänsterpartierna regelbundet har
förlorat i valen och misslyckats med att få till en annan majoritet än högerns.
Bosättarrörelsen har hela tiden verkat för en annektering av Västbanken och Israels
premiärminister Netanyahu aviserade i valrörelsen i mars 2020 ett förslag som innebar att upp till
30 procent av Västbanken skulle annekteras och bli en del av staten Israel den 1 juli 2020. Det
politiska läget i Israel är ytterst labilt med en omaka regeringsbildning samtidigt som Netanyahu
hotas av åtal för mutbrott, bedrägeri och trolöshet. Genom att inneha premiärministerposten har
han dock åtalsimmunitet.
Det är kontraproduktivt för fredsprocessen att president Trump har erkänt västra Jerusalem som
Israels huvudstad och spelar upp falska ”fredsplaner” ihop med Netanyahu. Sverige måste fortsätta
stå upp för palestinierna och FN:s olika resolutioner kring att ockuperad mark ska lämnas av
Israel och bosättarna. Någon form av fredlig lösning för området måste förhandlas fram, och det
är främst USA men även EU som måste ställa Israel under tryck för att uppnå detta.
Partikongressen föreslås besluta:
E22:1 att partikongressen ställer sig bakom att den israeliska ockupationen av och
bosättarpolitiken i Palestina måste upphöra samt att Jerusalems delade status
respekteras
E22:2 att partikongressen ställer sig bakom att Sverige självt och genom EU måste göra sitt
yttersta för att hjälpa Gazas lidande invånare och få ett slut på Israels illegala landsoch sjöblockad av Gazaremsan
E22:3 att partikongressen ställer sig bakom att Sverige i FN och genom EU på varje sätt måste
försöka förhindra den annektering av ockuperat palestinskt territorium som den
israeliska högern vill driva fram
Wasa socialdemokratiska förening i Örebro
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E23
JÖNKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN’s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E23:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN’s konvention om
kärnvapenförbud
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Jönköping
Jönköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E24
VAGGERYDS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E24:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Anna Karin Slunge, Tro och solidaritet Vaggeryd
Vaggeryds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E25
SKURUPS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E25:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Inger Wennhall
Skurups arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E26
VÄSTERÅS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Externa, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Därför vill vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E26:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Viola Johansson, STS
Västerås arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E27
HÄRNÖSAND ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E27:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Tro och Solidaritet gm Fred Nilsson
Härnösand arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E28
ENKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Därför vill vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E28:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Johan Engwall
Enköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E29
BOLLNÄS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Därför vill jag:
Partikongressen föreslås besluta:
E29:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Erika Engberg
Bollnäs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E30
NORRKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E30:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Klas Corbelius och Jan-Olov Karlsson Fält, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrköping
Norrköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E31
TROLLHÄTTANS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E31:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Trollhättans Arbetarekommun
Trollhättans arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E32
LUNDS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Tro och Solidaritet i Lund har vid flera tillfällen motionerat till Skånes partidistrikt i motionens
anda. Lund förklarade sig som kärnvapenfri zon i oktober 1983 vilket hela världen borde vara.
Partikongressen föreslås besluta:
E32:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Lund
Lunds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E33
HÅBO ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E33:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Gerry Andersson, Leif Hagelin
Håbo arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E34
YSTADS ARBETAREKOMMUN
Ratificera FN:s kärnvapendekalration
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred
har de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.
Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi
redan idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora
makternas förstörelsekapacitet.
Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär ledare var nyligen
president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i världen
utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett ansvar för
kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer.
Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat
konventionen.
Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under
en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande
massförstörelsevapen.
Det är falsk propaganda att Nato skulle ”lämna oss i sticket” därför att vi ratificerar deklarationen.
Saken är nämligen den att Nato är så illa tvungna att komma Sverige till hjälp att freda vårt land
för militär aggression, då Sveriges geografiska läge och dess tillgångar skulle ge en främmande
makt avsevärda fördelar i en kraftmätning just med Nato. Det är en skamfläck på Sveriges
utrikespolitik att vi låtit falsk propaganda styra vårt handlande, som – sant eller falskt – uppfattas
att som om vi går i USAs ledband.
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Partikongressen föreslås besluta:
E34:1 att Socialdemokraterna skall verka för att Sverige ratificerar FN:s konvention om
kärnvapenförbud
Bo Widegren
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E35
YSTADS ARBETAREKOMMUN
Rätta till uppseendeväckande felsteg i utrikespolitiken
med avseende på Sydamerika
Vad först gäller Bolivia så är bakgrunden den att Evo Morales tillträdde som president efter
valsegern 2005. Morales var den förste presidenten av indianskt ursprung i Bolivia, där
folkmajoriteten tillhör ursprungsbefolkningar. Morales var dessutom den första presidenten i
boliviansk historia som fått mer än 50 procent av rösterna i ett val. Han var mån om att även till
klädedräkt anknyta till den folkliga rörelse som han ledde. I presidentvalet 2009 vann Morales
och hans MAS-parti en jordskredsseger med över 62 % av rösterna. 12 oktober 2014 vann
Morales sin tredje seger i rad då han fick 60,97 % av rösterna i presidentvalet. Efter en storseger
även i valet 2019 spreds konspirationsteorier från den bolivianska extremhögern och nyliberala
oppositionen. Morales inbjöd OAS att undersöka saken och konstaterade att visserligen var valet
inte riggat men det hade förekommit mindre oegentligheter. Morales utlyste då nyval. Emellertid
vidtog omfattande våldsamheter och politiker från ursprungsbefolkningen misshandlades.
Militären tvingade då Morales att avgå och han gav sig landsflykt medan Senatens andre vice
talman, Jeanine Áñez, förklarade sig såsom interimspresident. Anledningen till kuppen lär ha varit
att Morales nationaliserat naturfyndigheter och genomfört ett stort program för undervisning och
förbättrade sociala villkor för ursprungsbefolkningen. I oktober 2020 vann MAS en övertygande
seger, ca 55 %, vilket ledde till att Evo Morales kunde återvända från sin ofrivilliga exil i
Argentina, och Anez mfl dömdes för statskuppen.
Medan socialdemokrater som Jeremy Corbyn och Bernie Sanders fördömde statskuppen
valde utrikesminister Ann Linde och Socialdemokraterna i Sverige att välkomna den. I en TTintervju gjorde utrikesminister Ann Linde (S) klart att den svenska regeringen ställer sig bakom
statskuppen. Ann Linde valde även att återupprepa de konspirationsrykten som militären och
högeroppositionen spred om Morales och hans förvaltning. Trots att påståendena var totalt
ogrundade har Ann Linde och regeringen inte bett om ursäkt för spridningen till svenska medier.
Överhuvudtaget är detta en pinsam historia, att välkomna en högerextremistisk/militär statskupp,
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som vi Socialdemokrater inte rättat till.
I Venezuela valdes Hugo Chávez 1998 till president med 56,2% av rösterna och inledde vad
han kallade ”den venzulanska revolutionen”, ett socialistiskt samhällsexperiment. Hans uttalade
mål var att eliminera fattigdomens strukturella rötter, att ta tag i det utbredda problemet med
korruption samt inkludera den fattiga delen av befolkningen i den politiska processen. Detta
var desto mer viktigt eftersom nyliberala reformer under större delen av 1980- och 1990-talet
lett till kraftigt ökad fattigdom och ökad maktkoncentration i den gamla elitens händer.
Utrikespolitiskt betonade han antiimperialism. Mottot var ”Fäderneland, socialism eller döden”
(Patria, socialismo o muerte). Hugo Chávez dog 2013 och efterträddes som president av Nicolás
Maduro. Maduro stödjer sig i hög grad på miltären och den ekonomiska politiken har varit
misslyckad. Misslyckandet beror i hög grad på att USA hårt bojkottat landet och frusit betalning
för oljeleveranser. USA har t.o.m. gjort försök att med paramilitära aktioner störta statsledningen.
2019 utropade sig nationalförsamlingens majoritetsledare, Juan Guaidó till tillförordnad
president. I sitt försök till statskupp har han inte fått stöd av militären, även om han uppmanat
till uppror mot Maduro. Däremot har Guaidó fått stöd av OAS och USA. Även EU och Sverige
har valt att stödja upprorsledaren Guaido.
Det är en sak att uttala sig om läget i ett land, exempelvis om förtryck av minoriteter såsom
exempelvis uigurerna i Kina eller Israels brott mot internationell rätt gentemot palestinierna på
Västbanken. Däremot är det synnerligen märkligt att ge stöd till en person som utropar sig som
president när det finns en vald president i ett land. Härtill har parlamentsval i december 2020
gett stor majoritet till den politiska rörelse som företräds av Maduro. Som följd av valet har EU
– tillsammans med en rad andra stater - retirerat och förklarat att EU inte längre betraktar Juan
Guaido, som “interimspresident” men nämner bl.a. honom som ”viktig kraft” i Venezuela. Efter
det skulle man vilja sätta minst 3 utropstecken. Även detta är en utrikespolitisk hantering där man
stötat ett amerikanskt företag i Sydamerika för att störta vänsterkrafter.
Detta är en utrikespolitik som varit helt främmande för en Socialdemokrati med ett arv från
fredskrafterna inom vårt parti symboliserad av namn som Alva Myrdal, Ulla Lindström, Inga
Thorsson och Olof Palme. Socialdemokraterna bör erkänna dessa två utrikespolitiska misstag
och klargöra att Sverige inte i något avseende stödjer uppror mot de demokratiskt valda
statsledningarna i Bolivia och Venezuela.
Partikongressen föreslås besluta:
E35:1 att Socialdemokraterna skall verka för att Sverige ser över den utrikespolitik som bedrivs i
Sydamerika, bl.a. mot Bolivia och Venezuela så att man inte stödjer högerkupper mot
statsledningar förankrade i ursprungsbefolkningen
Bo Widegren
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E36
VÄSTERÅS ARBETAREKOMMUN
Seyfo; folkmordet 1915 på kristna armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och greker
I det Osmanska riket mördades 1915 ca 1,5 miljoner kristna armenier, syrianer, assyrier, kaldéer
och greker. Massmorden genomfördes på order från den dåvarande ledningen för det Osmanska
imperiet. Folkmordet genomfördes genom avrättningar, tvångsdeportationer, massakrer och
framkallad hungersnöd.
Sveriges riksdag beslutade i mars 2010 att erkänna folkmordet 1915. Ett beslut som
Socialdemokraterna rösta ja för men som inte alla partier i riksdagen stod bakom. Trots det har
vare sig den då sittande borgliga regeringen eller de efterföljande Socialdemokratiska regeringarna
valt att ta frågan vidare till ett officiellt erkännande. Ett 30-tal länder har erkänt folkmordet och
den 29 oktober erkände representanthuset i USA morden som folkmord. Även FN har erkänt
folkmordet.
I Sverige och Västerås finns det i dag ett mycket stort antal kristna som är släkt med eller har
koppling till de människor som utsattes för det vedervärdiga folkmordet. De väntar på svar från
regeringen. Stefan Löfven lovade innan valet 2014 att arbeta för ett erkännande av folkmordet om
han skulle bli statsminister. Regeringen har fortfarande inte erkänt folkmordet.
För att alla de kristna väljarna som har koppling till detta folkmord eller på annat sätt
sympatiserar med offren, återigen ska överväga att lägga sin röst på Socialdemokraterna, behöver
regeringen erkänna Seyfo; folkmordet på ca 1,5 miljoner armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och
greker 1915.
Frågan är verkligen inte ny. Sveriges första Socialdemokratiska statsminister och mottagare av
Nobels fredspris 1921 Hjalmar Branting insåg tidigt dimensionerna av det inträffade. Den 26
mars 1917 vid ett möte på Norra Bantorget i Stockholm talade Hjalmar Branting om folkmordet
och enligt tidningen Socialdemokraten framlade han följande:
”Dokumenten säga klart ifrån, att här ej är tal om övergrepp av underordnande, utan det är frågan
om ett organiserat och systematiskt folkmord, värre än vad vi någonsin sett maken till i Europa.
Det har gällt att hela stora områdes befolkning, att massakrera dem, driva de överlevande i öknen
under förhoppning att de ej skola uthärda utan att deras ben skola vittra i ökensanden. Detta
folkmord står bland krigets alla ohyggligheter beträffande offrens antal och den systematiska
vildheten i dess utförande utan motstycke. När vi läsa därom har det isat våra hjärtan, verkligen
på allvar isat våra hjärtan”.
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Vallby S föreslår representantskapet besluta att sända denna motion till årskongressen 2021 med
följande att-sats:
Partikongressen föreslås besluta:
E36:1 att Socialdemokraterna i regeringsställning officiellt erkänner Seyfo; folkmordet 1915
Vallby S-förening
Västerås arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E37
ALINGSÅS ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För snart 76 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över
Nagasaki och orsakade ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den trädde i kraft i januari i år.
Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är
långt ifrån tillräckligt.
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Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna.
Det är helt enkelt omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för
ett kärnvapenkrig - en insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det
internationella samtalet och fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära
effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh. ”De som bestämmer över kärnvapnens användning
spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför
måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för
att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme under den
socialdemokratiska partikongressen 1984. Till skaran av antikärnvapenkämpar kan även inräknas
Maj-Britt Theorin som ledde den svenska nedrustningskommissionen 1982–1991
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes
slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att
dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning.
Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så
obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla
och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma
risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan
1953 har de bedömt risken så stor som idag.
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Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser - som INF-avtalet, mellan Washington
och Moskva, samt tidigare hot från Trumpadministrationen att även säga upp Startavtalet är två
skäl. USA må för tillfället ha en vettig ledare men det är ingen garanti för nästa mandateriod.
Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan Nordkorea och
USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig. Den
globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och
flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter.
Det är i det perspektivet vi ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Partikongressen föreslås besluta:
E37:1 att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar
FN:skärnvapenförbud
Anton César
Alingsås arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E38
FALUN ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
Den 7 juli 2017 röstade 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York, igenom
ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet som
antogs med stående ovationer. Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den
internationella normen kring kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning.
Avtalet sluter cirkeln med förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Kärnvapen har varit det enda massförstörelsevapen som fram till nu inte varit förbjudet i en
internationell konvention.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig.
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Sverige, och Socialdemokraterna, har en lång tradition av att verka för multilateralism, kärnvapennedrustning och gemensam säkerhet. Detta har exemplifierats genom att i ett tidigt skede aktivt
ansluta sig till tidigare vapenförbud och FN-konventioner om nedrustning.
Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne har många
svenskar utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte minst Inga Thorsson,
Karin Söder och Anna Lindh.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärn-vapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
Över 50 länder har nu signerat och ratificerat kärnvapenförbudet som alltså trätt i kraft, men inte
Sverige. Det är vår bestämda uppfattning att Socialdemokraterna måste återta sin roll som en
stark röst för nedrustning och internationell solidaritet. Att Socialdemokraterna ännu inte aktivt
tagit ställning för att Sverige ska signera och ratificera FNs kärnvapenförbud är en skamfläck på
vår historiska kamp för nedrustning. Det är högst angeläget att ta vara på det handlingsutrymme
som finns för att realisera målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande
generationer.
Partikongressen föreslås besluta:
E38:1 att Socialdemokraternas partikongress ställer sig bakom kravet att regeringen ska signera
och verka för att riksdagen ska ratificera FN:s kärnvapenförbud
Jessica Wide, Sverre Wide
Falun arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E39
SUNDBYBERG ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
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Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa
år. Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är
långt ifrån tillräckligt.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh.
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad.
De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt
yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar
också mot oss”, sa Olof Palme under den socialdemokratiska partikongressen 1984.
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2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes
slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att
dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning.
Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så
obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla
och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma
risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan
1953 har de bedömt risken så stor som idag. Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser
- som INF-avtalet, mellan Washington och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om
att även säga upp Startavtalet är två skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och
Pakistan och mellan Nordkorea och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så
extremt osäker och farlig. Den globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning,
vattenförsörjning och flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är
i det perspektivet vi ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Partikongressen föreslås besluta:
E39:1 att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Anna Sundström, BUS S-förening
Sundbyberg arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E40
NORRKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa
år. Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är
långt ifrån tillräckligt.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
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Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh. ”De som bestämmer över kärnvapnens användning
spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför
måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för
att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme under den
socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes
slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att
dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning.
Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så
obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla
och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma
risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan
1953 har de bedömt risken så stor som idag.
Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser - som INF-avtalet, mellan Washington
och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om att även säga upp Startavtalet är två
skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan Nordkorea
och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig. Den
globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och
flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är i det perspektivet vi
ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
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Partikongressen föreslås besluta:
E40:1 att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Irma Görtz
Norrköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E41
VÄXJÖ ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa
år. Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är
långt ifrån tillräckligt.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
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kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh. ”De som bestämmer över kärnvapnens användning
spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför
måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för
att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme under den
socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes
slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att
dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning.
Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så
obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla
och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma
risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan
1953 har de bedömt risken så stor som idag.
Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser - som INF-avtalet, mellan Washington
och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om att även säga upp Startavtalet är två
skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan Nordkorea
och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig. Den
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globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och
flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är i det perspektivet vi
ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Partikongressen föreslås besluta:
E41:1 att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Tajma Sisic och Michael Sjöö
Växjö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E42
KALMAR LÄNS PARTIDISTRIKT
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet

92

som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del.
Detta avtal innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Avtalet sluter cirkeln med förbud
mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh.
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad.
De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt
yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar
också mot oss”, sa Olof Palme under den socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Partikongressen föreslås besluta:
E42:1 att Socialdemokraternas ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Laila Naraghi
Kalmar läns partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E43
KARLSKRONA ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa
år. Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är
långt ifrån tillräckligt.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
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Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh.
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad.
De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt
yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar
också mot oss”, sa Olof Palme under den socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes
slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att
dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning.
Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så
obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla
och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma
risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan
1953 har de bedömt risken så stor som idag. Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser
- som INF-avtalet, mellan Washington och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om
att även säga upp Startavtalet är två skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och
Pakistan och mellan Nordkorea och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så
extremt osäker och farlig. Den globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning,
vattenförsörjning och flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är
i det perspektivet vi ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
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Partikongressen föreslås besluta:
E43:1 att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ska signera och ratificera FN:s
kärnvapenförbud
Avanti S-förening
Karlskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E44
OSKARSHAMNS ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del.
Detta avtal innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Avtalet sluter cirkeln med förbud
mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
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Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh.
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad.
De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt
yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar
också mot oss”, sa Olof Palme under den socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Partikongressen föreslås besluta:
E44:1 att Socialdemokraternas ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Laila Naraghi
Oskarshamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E45
GÄVLEBORGS PARTIDISTRIKT
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
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kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa
år. Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är
långt ifrån tillräckligt.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh. ”De som bestämmer över kärnvapnens användning
spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför
måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för
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att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme under den
socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes
slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att
dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning.
Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så
obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla
och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma
risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan
1953 har de bedömt risken så stor som idag.
Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser - som INF-avtalet, mellan Washington
och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om att även säga upp Startavtalet är två
skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan Nordkorea
och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig. Den
globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och
flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är i det perspektivet vi
ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Partikongressen föreslås besluta:
E45:1 att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Internationali(s)ten regional S-förening
Gävleborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.

99

MOTION E46
HÖÖRS ARBETAREKOMMUN
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa
antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har
avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa
år. Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är
långt ifrån tillräckligt.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
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Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte
minst Inga Thorsson och Anna Lindh. ”De som bestämmer över kärnvapnens användning
spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför
måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för
att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme under den
socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som
förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes
slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att
dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning.
Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så
obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla
och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma
risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan
1953 har de bedömt risken så stor som idag.
Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser - som INF-avtalet, mellan Washington
och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om att även säga upp Startavtalet är två
skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan Nordkorea
och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig. Den
globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och
flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är i det perspektivet vi
ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
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Partikongressen föreslås besluta:
E46:1 att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Per-Olov Abrahamsson
Höörs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E47
KRISTIANSTADS ARBETAREKOMMUN
Skriv under FN:s kärnvapenförbud
Den 22 januari i år trädde FN:s förbud mot kärnvapen i kraft då över 50 länder skrivit
under förbudet. Dock inte Sverige.
Den 12 juli 2019 meddelande dåvarande utrikesministern Margot Wallström att Sverige i
nuläget inte skriver under FN:s kärnvapenförbud från 2017. Beskedet fick stor uppmärksamhet.
Regeringen mötte kritik från organisationer som SSU, S-kvinnor, Sstudenter, Olof Palmes
Internationella center, Röda Korset, Sveriges Kristna råd, FNförbundet och fredspristagaren
ICAN med flera.
Sverige har tidigare samarbetat med bl a Irland, Nya Zeeland, Österrike, Mexico och Sydafrika i
frågor om kärnvapennedrustning. Dessa stater stödjer idag FNs kärnvapenförbud. Det är Sverige
som har bytt riktning.
Det sk Icke-spridningsavtalet, NPT, trädde i kraft 1970. Sedan dess har kärnvapenstaterna lovat
att förhandla om att avveckla sina arsenaler. Nu har över 50 år gått och utvecklingen går bakåt.
USA och Ryssland rustar upp och fler stater börjar prata om att skaffa kärnvapen. Det är bråttom
att vända den negativa utvecklingen.
Det är viktigt att utrikesminister Ann Linde bär med sig löftet från Margot Wallström att om inte
NPT-konferensen i år leder till konkreta löften om nedrustning, så kan det bli aktuellt att Sverige
ratificerar FN:s kärnvapenförbud.
I årets utrikesdeklaration 24 februari uttalade regeringen ”att hotet från kärnvapen är en ödesfråga.
Stockholmsinitiativet är ett av de tongivande politiska initiativen för kärnvapennedrustning.
USA:s och Rysslands beslut att förlänga nedrustningsavtalet Nya Start är synnerligen välkommet.
Världen har inte råd med en ny nukleär kapprustning.
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För en dryg månad sedan trädde FN:s konvention mot kärnvapen i kraft. Jag har skrivit till
FN för att bekräfta Sveriges avsikt att delta som observatör. Sveriges nedrustningspolitik ska
även i framtiden vila på en stark kunskapsbas. Därför inrättas på regeringens initiativ ett
kunskapscentrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet.”
S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad anser att Sverige som icke-kärnvapenstat med en lång
historia av aktivt nedrustningsarbete, nu tar steget att ansluta sig till FNs konvention om förbud
mot kärnvapen. Det är angeläget att olagligförklara kärnvapen, det enda massförstörelsevapnet
som ännu är tillåtet att inneha, använda och hota att använda, samt att stärka normen om att
kärnvapen inte skapar säkerhet. Det är också centralt att Sverige som genom försvarssamarbeten
närmar sig stater och allianser med kärnvapendoktriner, tydliggör att kärnvapen aldrig är ett
acceptabelt vapen.
Partikongressen föreslås besluta:
E47:1 att partikongressen beslutar att Socialdemokraterna omgående ska verka för att Sverige
ratificerar FN:s kärnvapenförbud
E47:2 att motionen sänds till partikongressen som arbetarekommunens egen
Jan Lindelöf
Kristianstads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E48
LULEÅ ARBETAREKOMMUN
Skriv under Kärnvapenförbudet
För 75 år sedan fällde USA en atombomb över Hiroshima och tre dagar senare utsattes Nagasaki
för samma sak. Mer än 200 000 människor dog och många fler skadades mycket svårt. När FN:s
generalförsamling träffades i januari 1946 bestämde man att detta vapen skulle avskaffas. Förslaget
som lades fram ”Baruch planen”, innebar att kärnvapen skulle stå under internationell kontroll
och det skulle bara få användas i fredligt syfte. Det blev aldrig så, USA och Sovjet kunde inte
komma överens i stället fortsatte upprustning och kapprustning mellan staterna och där är vi idag.
Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av tre kärnvapenstater USA,
Ryssland och Kina.
Idag har nio länder kärnvapen. Flest vapen har USA och Ryssland, 90% av alla kärnvapen, de andra
länderna Frankrike, Storbritannien, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea har betydligt färre.
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Visserligen har antalet kärnvapen minskat men de har blivit moderna och mera effektiva och de
är tillräckligt många för att förinta hela mänskligheten. Kärnvapenstaterna har tidigare hävdat att
kärnvapen inte är till för att användas utan enbart för att avskräcka, men nu hotar vissa stater att
använda dem, så det stämmer inte.
Icke-spridningsfördraget, NPT som antogs 1968 och började gälla 1970 förbinder
kärnvapenländerna att arbeta för att avskaffa kärnvapen och spridning till fler länder. Avtalet ses
över vart 5:e år men de senaste översynerna har inte varit särskilt framgångsrika. Det har gått mer
än 50 år sedan NPT avtalet skrevs på och vi har inte kommit närmare slutmålet, en värld utan
kärnvapen.
FN-konventionen mot kärnvapen TWNP antogs i juli 2017 av 122 stater, däribland Sverige.
För att den ska vara bindande måste 50 stater ratificera den och idag har 50 stater gjort det, dock
inte Sverige, vilket innebär att den kommer att gälla from 2021. Det är skamligt att Sverige som
genom åren tydligt visat ett kraftfullt arbete för en kärnvapenfri värld, inte är med i den grupp
som ratificerat konventionen.
Regeringen kan signera konventionen utan riksdagens godkännande och på så sätt markera
sin inställning, men även det har regeringen avstått från att göra. Ratificering måste göras av
riksdagen.
År 2019 meddelade regeringen att man inte signerar FN.s kärnvapenförbud i nuläget, trots
ratt Sverige röstade för konventionen 2017.Sverige har alltså varken signerat eller ratificerat
konventionen.
Den person som utredde frågan om Sverige skulle skriva på eller inte, menade att en underskrift
kunde försvåra vår alliansfrihet och deltagande i det globala nedrustningsarbetet. Att visa passivitet
och tystnad är inte vad som tidigare har kännetecknat socialdemokratisk säkerhetspolitik.
Vi bör även nu visa var vi står i frågan om nedrustning av kärnvapen och driva frågan om
signering av konventionen och visa partiets viljeinriktning att föra fram frågan om ratificering till
riksdagen
Utifrån ovan anförda yrkar jag:
Partikongressen föreslås besluta:
E48:1 att skriva under kärnvapenförbudet nu
Birgitta Ahlqvist
Luleå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E49
NYKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Skriv under!
Sverige har ännu inte skrivit under FN:s konvention om kärnvapenförbud Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Partikongressen föreslås besluta:
E49:1 att Socialdemokraterna skyndsamt verkar för att Sverige skriver under avtalet TPNW
Marcus Pehrsson
Nyköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E50
NYKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Stoppa Sveriges deltagande i Frankrikes krig i Mali
Den svenska riksdagen beslöt 11 juni 2020 att Sverige ska delta med 150 man i den franskledda
Takuba-styrkan i Mali. I propositionen stod att ”Sverige kommer att delta som en del i en
multinationell insats”. President Macron vill se europeisering av kriget i Mali och uppmanade
Europas stater att sluta upp bakom Frankrike. Av det multinationella har det inte blivit mer än en
tumme: Frankrike (240 man), Sverige (150 man), Estland (40 man), Tjeckien (30 man).
Frankrike krigar samtidigt med 5 100 man i Barkhanestyrkan i Mali och Sahelområdet. En
parallell aktivitet till Takuba, med samma syfte, och i samarbete. Frankrike spänner musklerna i
denna del av Afrika och den franske arméchefen Burkhard uttalade nyligen att ambitionerna är att
öka de franska stridande insatserna till 8 000 – 25 000 man.
De flesta staterna i Sahelområdet är gamla franska kolonier där Frankrike sedan ländernas
självständighet(fortfarande) har mycket omfattande ekonomiska och politiska intressen. Bland
annat kontrollerar Frankrike alla de gamla koloniernas valutor genom en finurlig konstruktion
(CFA) knuten till franska finansministeriet, för att undgå EU.
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Frankrikes pågående krig i Mali och andra delar av Sahel är ett nykolonialt krig som bara
nödtorftigt döljs bakom ord om strid mot muslimska terrorister, en vokabulär som även Sverige
använder för att motivera det svenska deltagandet i kriget. Sveriges regering talar också om
solidaritet med Frankrike och stöd till Malis folk. Sympatierna i Mali för de utländska soldaterna
är mycket begränsat. Antalet civila dödsoffer ökar. Motståndet i Frankrike ökar och från krigets
start har mer 50 franska soldater fått sätta livet till.
Väpnade konflikter i Sahel har pågått under mycket lång tid. På den norra sidan finns olika
etniska nomadgrupper som oftast är muslimer. På den södra sidan jordbrukande folk som oftast
är kristna.
Militära insatser utifrån har hittills inte visat någon framgång att skapa fred mellan de
rivaliserande folken. En liten stat som Sverige ger sig in i ett farligt stormaktsspel (Ryssland är
också närvarande).
Med hänvisning till ovan yrkar jag
Partikongressen föreslås besluta:
E50:1 att Sveriges regering avbryter den svenska krigsinsatsen på Frankrikes sida i Mali och
kallar hem de 150 soldaterna, helikoptrarna och transportflygen
Ulf-Göran Widqvist
Nyköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E51
HANINGE ARBETAREKOMMUN
Stärk arbetet för Västsahariernas rättigheter
Sverige bör förstärka arbetet för västsahariernas rättigheter på såväl kort som lång sikt. FN
kallar Västsahara i sina resolutioner för ockuperat alltmedan FN:s säkerhetsråd istället säger ”ett
icke självstyrande område”. Begreppet är FN:s benämning på länder som inte har blivit fullt
avkoloniserade. De västsahariska flyktinglägren räknas som en del av den västsahariska staten
- Sahariska arabiska demokratiska republiken. Flyktingarna lyder under SADR:s lagar, inte
Algeriets. Man har egen militär, egna skolor, sjukhus, fängelser och håller lokala och nationella
val. EU-domstolen har i fyra olika domar bekräftat att Marocko inte har någon suveränitet över
territoriet. Konflikten handlar till stor del om resurser som genererar stora kapitalvinster för
Marocko. Sverige bör söka att stänga vissa bakdörrar i frågan med syfte att öppna nya vägar till
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ett liv med framtid för människorna som idag lever i ett status quo i flyktinglägren. Motionen
fokuserar på fyra områden:
1. Handel/Avtal, 2. Barns rättigheter, 3. Ungdomars frustration,
4. Tortyr/brott mot mänskliga rättigheter.
1. Handel/Avtal: I drygt fyra decennier har Marocko och den algeriskt stödda Polisariorörelsen
fört en kamp om Västsahara. Västsahara är Europas sista koloni i Afrika. Ur ett folkrättsligt
perspektiv handlar frågan om de koloniserade folkens rätt till sitt eget land. År 1979 slog
FN fast att Polisario är västsahariernas representant med rätt att sluta avtal å de västsahariska
folkets vägnar. Ockupanten Marocko kan i o m det inte teckna avtal åt Västsahara (annan
part). Men de m. fl. ändrar oavbrutet i texter och avtal. Västsahara har stora naturtillgångar och
tidigvarande ockupationsmakten Spanien har i motsats till FN:s uttalande (se ovan) slutit avtal
kring dessa tillgångar mellan sig, Marocko och Mauretaninen. Marocko sägs idka en taktik (om)
att dra ut på fredsprocessen så att marockaner hinner rota sig ordentligt i Västsahara och att
omvärlden ska bli allt tröttare på konflikten. Syftet sägs vara att FN ska ge upp frågan. Kriget
har övergått från beväpnat kamp i öknen till rättighets/juridikfrågor i FN-korridorerna och
världens domstolar. Frågan är; vem har rätt till Västsaharas naturtillgångar? Västsaharierna vinner
ofta juridiskt men politiskt står ockupanten Marocko som segrare. Ett riksdagsbeslut år 2012
krävde tydligt att Västsahara skulle erkännas snarast. Vår regering slog fast under föregående
mandatperiod att Västsahara ska erkännas men att beslutet ska tas längre fram. Regeringen måste
inte erkänna nya stater. Geopolitik och handelsrelationer kan viktas mot ett erkännande. En
internationell turbulens har påverkat och påverkar ånyo Sveriges utrikespolitik. Att balansera
mellan politiska och folkrättsliga överväganden bör ifrågasättas och får aldrig resultera i att en
ockupationsmakt vinner politiskt på bekostnad av ett ockuperat folks mänskliga rättigheter.
Sverige bör agera resolut för att stänga den bakdörren. En regering som beslutar sig för att ett
erkännande måste senareläggas måste medan tiden går vara än tydligare rörande Marockos försök
till illegitim handel samt avtal på ockuperat västsahariskt område. Och här är ordvalen av stor
vikt. Västsahara betecknas både som ockuperat och kolonialiserat. Sverige bör ställa tydligare
och skarpare krav på att alla inblandade inom EU. tydligt ställer sig bakom; att alla vinster
kopplade till alla naturtillgångar som utvinns av andra länder utan att de slutit lagliga/legitima
avtal med västsahariernas representanter, enligt FN:s rättesnöre, fullt ut ska tillfalla/återföras till
SADR. 74 Västsaharakonflikten ses alltsedan vapenvilan år 1991 (löftet om en folkomröstning
var avgörande för Polisario) som en ”frusen konflikt” dvs. inget militärt våld. Kofi Annan,
tidigvarande generalsekreterare i FN, sade år 2000 att en folkomröstning inte fungerade, då
parterna inte kunde komma överens om vem som är västsaharier eller inte. Sedan år 2004 har
FN:s säkerhetsråd helt upphört att nämna ordet folkomröstning i sina resolutioner om Västsahara.
2. Barns rättigheter: Idag beräknas över 170 000 västsahariska flyktingar vara helt beroende av
internationella bistånd, vilka går upp och ned, beroende av den globala konjunkturen. I lägren
lider barn under fem år av näringsbrist och anemi. Majoriteten av alla länder inom EU har skrivit
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på FN:s barnkonvention; att länder ska samarbeta för barns rättigheter. Det kan röra sig om mat,
sjukvård och ett hem. År 2016 besökte dåvarande generalsekreterare i FN Ban-Ki Moon lägren
och skakades av misären. FN och Polisario blev påmind om frustrerade krafter i lägren och en
växande klyfta mellan ledarskapet och delar av befolkningen. De sistnämnda ser fredsprocessen
som död. Sverige bör snarast och resolut lyfta frågan(; är) att länder inom EU och FN är
förbundna att göra mer för att efterleva FN:s och EU:s regelverk rörande barns rättigheter – alltså
också gällande de undernärda västsahariska barnen i flyktinglägren.
3. Ungdomars frustration: Idag har en ny och yngre generation vuxit upp i flyktinglägren. Minst
56 procent av befolkningen är under 18 år (UNHCR). Majoriteten av den yngre generationen
i lägren sägs ha svårt att motivera sig varför de ska fortsätta att vänta passivt på en fredlig
lösning. I hjälporganisationers rapporter kallas de ”silent youth” - den tysta ungdomen. De är
desillusionerade och engagerar sig inte i civilsamhället eller politiken. Idag saknas officiell statistik
över arbetslösheten i lägren. Enligt Danska flyktingrådets (DCR) undersökning 2016 betraktas
64 procent av hushållen som fattiga eller extremt fattiga. I lägren finns skolor upp till femte
klass. Därefter har barnen rätt att studera gratis i Algeriet upp till universitetsnivå men får sedan
inte tillstånd att arbeta. Då återstår det i princip bara att återvända till lägren och arbetslöshet.
Sverige och övriga Europa sitter idag i en form av gisslansituation. Marocko är en nyckelspelare
när det gäller illegal invandring till Europa, narkotikabekämpning, terrorbekämpning m.m.
Samtidigt har det framkommit uppgifter om att en stor andel av de utlänningar som slåss för
IS i Syrien är marockaner vilka främst rekryterats i landets fattiga regioner. Vidare är landet
ett ursprungsland för narkotikahandel (Tullverket). Marocko sätter press på EU. EU bör svara
med att arbeta för att Marocko tar ansvar för att åtgärda egna problem som drabbar Europa och
säkerheten där. Västsaharakonflikten befinner sig i ett Status Quo som är omgiven av en turbulent
värld. Terrorister rör sig i princip fritt över gränsen mellan Mali och Algeriet vilka angränsar till
flyktinglägren. Förtryck leder till fattigdom och fattigdom leder till frustration och det geografiska
läget pekar emot att situation kan riskera att påverka säkerheten i Europa. Sverige bör agera
resolut för en politik som stöttar västsahariska ungdomar att gå från frustration till en möjlighet
att forma sina liv och sin framtid.
4. Tortyr/brott mot mänskliga rättigheter: Avslutningsvis sägs västsahariska demonstranter och
oppositionella ha fängslats och torterats trots att tortyr är ett brott enligt marockansk lag. För oss
socialdemokrater är det uteslutet att förhålla oss passiva om en stat bryter mot FN:s konvention
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Amnesty International har
i rapporten Shadow of impunity: Torture in Morocco and Western Sahara pekat på tortyrmetoder
som misshandel, smärtsamma stresspositioner, kvävning, simulerad drunkning, psykiskt och
sexuellt våld. Metoderna ska enligt Amnesty International användas av marockansk 75 polis och
säkerhetsstyrkor för att tvinga fram ”bekännelser” eller för att tysta aktivister och oppositionella.
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Partikongressen föreslås besluta:
E51:1 att SAP arbetar för att Sverige ställer än tydligare och skarpare krav gällande upprättande
av legitima avtal med västsahariernas representanter, kopplat till alla naturtillgångar
som utvinns av andra länder i Västsahara
E51:2 att SAP arbetar för att berörda länder stärker upp efterlevnaden av FN:s och EU:s
regelverk kring barns rättigheter - gällande de undernärda västsahariska barnen i
flyktinglägren
E51:3 att SAP arbetar för att Sverige ska vara drivande i att stötta de västsahariska ungdomarnas
i deras mångfacetterade utsatthet
E51:4 att SAP arbetar för att ansvar utkrävs av den Marockanska staten om den bryter
mot FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling
Dalarö Ornö Utö Socialdemokratiska förening
Haninge arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E52
LULEÅ ARBETAREKOMMUN
Svensk Ratificering
Vår tidigare utrikesminister Margot Wallström arbetade för att Sverige skulle ratificera FN;s
framförhandlade ”Nej till kärnvapen”.
Ratificeringen hade beslutats i FN:s generalförsamling som i majoritet beslutade om detta.
Sverige hade deltagit i arbetet i denna fråga men försvarsministern påverkade att Sverige sa nej till
ratificeringen.
Partikongressen föreslås besluta:
E52:1 att Sverige omprövar sitt beslut och nu ratificerar ”Nej till kärnvapen”
Eva Hedesand Lundqvist
Luleå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E53
ARVIKA ARBETAREKOMMUN
Svenska barn i Al-Hol
Det finns fortfarande svenska barn och deras mammor kvar i lägret i Al-Hol där IS-anhängare
är frihetsberövade. Mycket kan sägas om deras väg dit. Ett är säkert, att de är svenska barn som
nu är strandade på en livsfarlig plats utan de möjligheter som svenska barn normalt har. Vi har
rättigheter som svenska medborgare, också som barn utan egen talan. Även om deras mammor
har begått brott är det inte rätt mot barnen att de ska behöva växa upp fängslade i en riskfylld
miljö. En del av dem är undernärda och även fysiskt skadade efter ett liv i krig och på flykt. Säpo
har oros-anmält alla barn i lägret. Sverige kan ta hem sina medborgare nu, istället för att vänta tills
barnen blir stora nog att ta sig hem själva. Genom ett hemtagande tar vi det humanitära ansvaret
och undviker vidare radikalisering. Varje land bör ta ansvar för sina medborgare och det finns
ingen anledning att vänta med att ta det ansvaret, även om det är förenat med svårigheter. De
vuxna som begått brott kan lagföras för detta i Sverige.
Partikongressen föreslås besluta:
E53:1 att Sverige tar hem de svenska medborgare som finns i Al-Hol
Lisa Levin, PES
Arvika arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E54
UPPSALA ARBETAREKOMMUN
Sverige bör ratificera FNs konvention om förbud mot kärnvapen
Den 7 juli 2017 var en glädjens dag för många människor runt om i världen då Förenta Nationernas
generalförsamling för första gången antog en konvention om ett förbud mot kärnvapen.
(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons . TPNW) . FN har tidigare förbjudit de andra
massförstörelsevapnen, de biologiska och kemiska. Sverige hade varit en mycket aktiv part i
framtagandet av denna konvention och var en av de 122 stater som deltog i beslutet. När 50
stater har ratificerat konventionen blir den gällande. Att Sverige varit aktiv i arbetet med denna
konvention innebar att vårt land fullföljer den kamp mot kärnvapen, som varit en grundbult i
svensk nedrustnings- och säkerhetspolitik. Idag( den 16 aug 2020 ) har 44 stater (enligt 2017 års
Nobelfredspristagare ICAN) ratificerat konventionen , som alltså träder i kraft när ytterligare 6
stater har gjort detta.
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I den kampen har vår fredspristagare Alva Myrdal varit en av våra allra främsta företrädare. I
sin viktiga bok ”Spelet om nedrustningen ” skrev hon för över 40 år sedan: ”Vår värld står inför
allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans dårskap.” Hennes slutsatser
efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att dessa inte
var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning. Hon var
förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så obekymrade av den
ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i
Bulletin of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen
att bedöma risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga
civilisationen. Inte sedan 1953 har de bedömt risken så stor som idag. Sammanbrotten av
vapenkontrollöverenskommelser - som INF-avtalet, mellan Washington och Moskva , och
hoten från Trump-administrationen om att även säga upp Startavtalet inom två år är två skäl
. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan Nordkorea och
USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig. Bristen på
politisk vilja att motverka den globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning,
vattenförsörjning och flyktingströmmar, kommer också att leda till svåra konflikter, vars
konsekvenser är svåröverblickbara. Det är i det perspektivet vi ska se tillkomsten av konventionen
om kärnvapenförbud (TPNW).
Sverige deltog aktivt i förarbetet till konventionen, röstade ja och avgav en röstförklaring.
Huruvida Sverige skulle gå vidare och underteckna och ratificera konventionen överlämnades av
regeringen till en enmansutredare att närmare analysera. Dennes slutsats var att Sverige inte skulle
ansluta sig till konventionen i nuläget, bland annat för att han ansåg att det skulle kunna vara
skadligt för våra samarbeten med USA, NATO och grannländer i Norden.
Utredaren slutsatser bemöttes kraftfullt och genomarbetat i 32 punkter i en rapport författad av
fyra professorer med djupa kunskaper i internationell forskning, däribland Peter Wallensteen från
Uppsala. Deras slutsatser är att Sverige bör underteckna och ratificera konventionen och sedan
arbeta för att förbättra konventionen och för att fler länder ansluter sig.
I remissvaren till utredningen finns många tunga och mycket seriösa remissinstanser, som förordar
att Sverige snarast bör signera och ratificera TPNW och inom ramen för denna konvention
verka för att dess brister elimineras. En av dessa är Svenska Pugwash , som utgör en del av den
internationella Pugwashrörelsen , vilken utgår från det manifest som skrevs av bl a Bertrand
Russel och Albert Einstein år 1955. I detta uppmanas vetenskapsmän att runt om i världen
samlas för att uppmärksamma och finna lösningar på de faror som uppstått med utvecklingen
av massförstörelsevapen. Svenska Pugwash menar att utredningen helt försummar huvudfrågan,
nämligen normbildningen med sikte på ett totalt avskaffande av kärnvapen. Det handlar om att
genom en ratificering av konventionen skapa en process, som ständigt påminner om kärnvapnens
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risker och utsätta kärnvapenstaterna för en sådan folklig press, att de visar allvar med att rusta ner.
I Pugwash remissvar tillbakavisas det påstående, som ofta görs i debatten om att en ratificering
av TPNW skulle strida mot våra åtaganden inom ramen för Icke spridningsavtalet (Non
Proliferation Treaty NPT) från 1970. Man hänvisar till internationell expertis, som menar att
dessa båda konventioner istället ömsesidigt förstärker varandra.
Utredarens slutsatser bemöttes kraftfullt även av det socialdemokratiska partiets samtliga
sidoorganisationer. I ett gemensamt remissyttrande framhölls att utredningen på ett flertal
punkter presenterade bristfälliga analyser och svagt underbyggda argument. Det föranledde
slutsatsen att utredningen ” inte bör ligga till grund för ett beslut om huruvida Sverige
ska skriva under och ratificera konventionen om förbud mot kärnvapen, eller inte.” I våra
sidoorganisationers remissvar framhålls även det partikongressbeslut, som antogs 2013 där det
slås fast att ”Socialdemokraterna ska verka för instiftandet av en internationell konvention som
förbjuder kärnvapen.” Att nu inte gå vidare och ratificera konventionen vore att svika intentionen
och den starka viljan bakom detta kongressbeslut.
Förutvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén framhåller att vårt partnerskap med Nato inte
är ett hinder för en ratificering av konventionen och hänvisar till att Österrike, som i likhet med
Sverige har ett partnerskap med Nato, gjort detta. Andra stater som gjort detta är Sydafrika, Nya
Zeeland, Mexico, Vietnam, Nigeria och Uruguay.
Sverige är en liten, men respekterad nation i världen. Sverige och svensk socialdemokrati har
genom Inga Thorsson, Olof Palme och Alva Myrdal en lång tradition i arbetet mot kärnvapen.
Sverige har i dag i denna fråga ett mer gynnsamt läge än de flesta andra nationer för att kunna
vara en förnuftets röst i världen. Konventionen är ett sätt att tillsammans med människor runt om
i världen driva på i detta arbete. Med tanke på Sveriges långa tradition av att vara ett föredöme i
världen inom arbetet för fred och nedrustning skulle en svensk ratificering av konventionen ge en
tydlig signal till andra stater, som för närvarande tvekar inför ett eget undertecknande.
Sverige bör därför snarast ratificera konventionen om kärnvapenförbud trots att ingen realistisk
bedömare tror att en kärnvapenfri värld kommer att uppstå inom en snar framtid, men där
konventionen är ett steg på vägen.
Den 12 juli 2019 meddelade dåvarande utrikesminister Margot Wallström, att Sverige inte nu
kommer att ratificera konventionen eftersom det i riksdagen saknas ett nödvändigt stöd för
detta. Detta stöd saknas trots att en ratificering av konventionen enligt en undersökning gjord på
uppdrag av Palmecentret har stöd av ca 85 % av den svenska befolkningen. Motsvarande andel
uppvisar i Finland stöd för en ratificering.
Det är därför synnerligen beklagligt att det i riksdagen inte finns ett stöd för att ratificera
konventionen. Det är däremot välkommet, att regeringen fortsatt bedriver ett arbete
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för kärnvapennedrustning. Avsikten att Sverige fortsatt ska vara observatör till FNs
förbudskonvention är mycket positivt liksom de båda initiativen, att inrätta ett svenskt
kunskapscentrum om kärnvapennedrustning och ett internationellt nedrustningssekretariat
om kärnvapen. Regeringens ambitiösa arbete att tillsammans med likasinnade länder stärka
icke-spridningsfördraget (NPT) inför den till nästa år uppskjutna översynskonferensen NPT
RevCon2020 är naturligtvis oerhört bra och angeläget.
Men om denna konferens inte gör påtagliga framsteg mot den nedrustning av kärnvapenstaternas
enorma arsenaler av kärnvapen kommer detta att ytterligare bidra till nödvändigheten att
snarast ratificera konventionens om förbud mot kärnvapen. Mycket talar tyvärr för att några
sådana framsteg inte kommer att ske, eftersom det vid den senaste konferensen år 2015 hos
kärnvapenstaterna fanns en ovilja att ens erkänna tidigare åtaganden samt att dessa stater för att
göra nya åtaganden kräver odefinierade förbättringar av säkerhetsläget.
Partikongressen föreslås besluta:
E54:1 att verka för att partiets företrädare i regering och riksdag kraftfullt arbetar för att Sverige
snarast ratificerar FN-konventionen om förbud mot kärnvapen
Bälinge socialdemokratiska förening, Carl Lindberg, Berit Ericsson och Jan Åke Carlsson
Uppsala arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E55
BOLLEBYGDS ARBETAREKOMMUN
Sverige måste ta ansvar för sina medborgare
Det finns ett stort antal svenska medborgare i IS-lägren i norra Syrien. Det rör sig om män,
kvinnor och barn som av olika anledningar hamnat i Syrien. Enligt FN kräver internationell
rätt att varje land tar ansvar för sina medborgare. Men Sveriges S/Mp-regering anser sig tolka
internationell rätt på annat sätt än FN. I andra sammanhang är Sverige noga med internationell
rätt men inte i detta fallet. I de fall de, våra medborgare, misstänkts begått kriminella handlingar
ska de utredas och dömas i Sverige.
Partikongressen föreslås besluta:
E55:1 att Socialdemokraterna arbetar för att Sverige erkänner FN:s tolkning av internationell
rätt och tar ansvar för våra medborgare samt låter dessa återvända till Sverige
Peter Rosholm
Bollebygds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E56
YSTADS ARBETAREKOMMUN
Återför omedelbart de svenska barnen till Sverige, från läger för IS fångar
Omkring 64 000 kvinnor och barn med kopplingar till den islamistiska terrorgruppen IS befinner
sig i fånglägren Al Hol och Roj i Rojava i nordöstra Syrien. Utrikesdepartementet har uppskattat
antalet kvinnor och barn med svenskkoppling till strax under 30 kvinnor och 20-talet barn.
Dessutom finns cirka 15 män där. Rädda barnen uppger att 7 barn tagits hem men att 60-talet
barn med svensk anknytning finns kvar. Nu uppmanar FN 57 medlemsstater, däribland Sverige,
att hämta hem sina medborgare från lägren omgående. Alla dessa stater, inklusive Sverige, har
möjlighet att hämta hem sina medborgare. Om de vuxna behöver åtalas bör så ske. Barnen måste
behandlas som offer, återförenas med sina familjer och integreras i samhället. Dessa kvinnor och
barn lever nu i vad som endast kan beskrivas som hemska och omänskliga förhållanden. Enligt
FN har Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt internationell lag för mänskliga rättigheter.
Utrikesdepartementet (UD) har i ett brev svarat att frågan är av högsta prioritet hos regeringen,
som gör sitt yttersta för att hitta en lösning på situationen, men förnekar att man bryter mot
internationell rätt. Sveriges regering väljer i sitt svar att presentera en bedömning som skiljer sig
från FN:s främsta experter på mänskliga rättigheter som säger ta hem barnen med deras föräldrar
nu. Det är också samma ståndpunkt som Rädda Barnen drivit i två år och som Amnesty, Human
Rights Watch, Internationella Röda Korset, EU-parlamentet och allt fler regeringar (däribland
Finland) delar. Av Sveriges officiella svar framgår att Regeringen inte anser sig kunna ta emot
de vuxna utan att dessa bör lagföras i området och att man inte kan mot mödrarnas vilja för
hem barnen eftersom man inte har jurisdiktion att skilja barn från sina föräldrar på kurdiskt/
syriskt område. Detta måste anses vara ett svepskäl eftersom barnens mänskliga rättigheter
fortlöpande kränks och då får man rimligen ta emot också vårdnadshavare och lagföra dem här
i Sverige. Är själv medlem i Rädda barnen och är synnerligen upprörd över mitt politiska partis
ställningstagande och vill därför att detta omedelbart ändras.
Partikongressen föreslås besluta:
E56:1 att Socialdemokraterna utan vidare dröjsmål verkar för att de svenska barnen till ISföräldrar återkommer till det land de är medborgare i, även om det förutsätter att
vårdnadshavare medföljer
Bo Widegren
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E57
YSTADS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta en anständig Mellanösternpolitik
Under Olof Palmes och Sten Andersson bedrevs en aktiv utrikespolitik, där man på olika sätt
månade om och stödde Palestina jämsides med ett godkännande av Israels rätt att existera inom
1967 års gränser. Denna linje har mer och mer kommit att ersättas av en skamlig tystnad inför
Israels fortsatta ockupation och utnyttjande av palestinsk mark. Även i etablerade svenska medier
förekommer en tolerans och tystnad inför övergrepp av israeliska armén, olaglig avspärrning av
Gaza, markstöld på Västbanken och inför lagstiftning om ett politiskt apartheidsystem främst
manifesterat i den s.k. Jewish Nation-State Basic Law. Att benämna Israel som en demokratisk
stat är därmed inte korrekt. Den svenska utrikespolitiken är numera begränsad genom att
vi har en skyldighet att söka gemenskap inom EU. Detta får emellertid inte klavbinda oss.
Socialdemokratin kan inte stillatigande acceptera den utveckling som sker i Palestina, där Israel
inför västvärldens ögon öppet stjäl mark, raserar bostäder och begår andra övergrepp mot
palestinier. Kongressen måtte därför anta yrkanden som kräver en förändring av denna låt-gåattityd. Märkligt är också Israels vaccinationspolitik som beskrivits i media som Corona-apartheid
gentemot palestinier. Om man vill ha bekräftat det katastrofala läget i Palestina och för palestinier
i Israel så finns uppgifterna på nätet:
ADALAH https://www.adalah.org/en/content/view/7189 är det första palestinska, arabstyrda
juridiska centrumet i Israel, och den enda palestinska organisationen som arbetar vid israeliska
domstolar för att skydda palestiniernas mänskliga rättigheter i Israel och i OPT. Adalahs uppdrag
är att främja mänskliga rättigheter i Israel i allmänhet och rättigheterna för den palestinska
minoriteten, medborgare i Israel, i synnerhet (cirka 1,5 miljoner människor eller 20% av
befolkningen). Detta arbete inkluderar också att främja och försvara de mänskliga rättigheterna
för alla individer som omfattas av jurisdiktionen för staten Israel (t.ex. palestinska invånare
i OPT). Adalah publicerar kontinuerligt analyser av lagar och diskussioner i Knesset samt
framställningar och avgöranden från israeliska domstolar och myndigheter
B’Tselem https://www.btselem.org/. The Israeli Information Center for Human Rights in
the Occupied Territories strives to end Israel’s occupation, recognizing that this is the only
way to achieve a future that ensures human rights, democracy, liberty and equality to all
people, Palestinian and Israeli alike, living on the bit of land between the Jordan River and
the Mediterranean Sea. Various political routes can bring about this future, and while it is not
B’Tselem’s role to choose among them, one thing is certain: continued occupation is not an
option. B’Tselem (literally: in the image of ), the name chosen for the organization by the late
Member of Knesset Yossi Sarid is an allusion to Genesis 1:27: “And God created humankind
in His image. In the image of God did He create them.” The name expresses the Jewish and
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universal moral edict to respect and uphold the human rights of all people. B’tselem publicerar
kontinuerligt rapporter med fotos och videos från tillfällen då Israeliska armén begår övergrepp
mot palestinier exempelvis den omfattande folkfördrivningen med bl.a. rivning av palestinska
bostäder för att ge plats för judiska bosättningar på ockuperad mark.
B’tselem har bl.a. gett ut rapporten: A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the
Mediterranean Sea: This is apartheid https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_
is_apartheid
Det antecknas att USA under Biden lagt om USAs politik helt åter till tvåstatslösning,
begränsningar av bosättningar, stöd till humanitär utveckling i Palestina och återupprättade
diplomatiska förbindelser med Palestina. https://www.thenationalnews.com/world/the-americas/
the-national-obtains-us-official-document-for-palestinian-reset-1.1186342.
Detta initiativ får inte tolkas så att vi i Sverige biträder antisemitiska strömningar. Tvärtom är
demokratiska krav på Israel ett led i att generellt bidra till Mänskliga Rättigheter och demokratiskt
levnadssätt i världen. Och då kan givetvis inte diskriminering eller hatbrott tolereras mot någon
etnisk grupp.
Partikongressen föreslås besluta:
E57:1 att Socialdemokraterna verkar för ett utökat samarbete med den palestinska myndigheten
och särskilt stöttar en uppbyggnad av demokratiska institutioner
E57:2 att Socialdemokraterna verkar för att EU fördömer apartheidsystemet, som är en följd av
Israels Nation-State Basic Law, och även militär ”rättsskipning” på ockuperad mark
som allvarligt kränker Mänskliga Rättigheter
E57:3 att Socialdemokraterna stöttar organisationer som motverkar apartheid och orättvisor i
Israel och på ockuperad mark
E57:4 att Socialdemokraterna engagerar sig för ytterligare åtgärder för att stötta en anständig
tvåstats-lösning
Bo Widegren
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E58
ÅRJÄNGS ARBETAREKOMMUN
Överenskommelse om gränslöshet i extraordinära tider
Pandemin har ställt oss alla inför svårigheter och förändrade livsvillkor. Särskilt svårt har det dock
visat sig bli att både bo, leva och arbeta i gränsbygder mellan två nordiska länder.
Landsgränser har stängts för normalt umgänge, länge tilläts dock arbetspendling om än med
starka restriktioner. Till slut försvann också denna möjlighet och personer som bor i ett land och
arbetar i ett annat land stod helt utan möjligheter att ta sig till sina arbetsplatser och därmed
försvann också inkomsten. Efter hårt arbete från den svenska regeringen löstes detta upp för delar
av de som utestängts.
Att göra skillnad på dagpendlare, veckopendlare och att överhuvudtaget inte prata om de med
f-skattsedel som bedriver företag på ”fel sida” gränsen visar dock att vi behöver vara bättre
förberedda inför nästa kris.
Många är de barn som har tvingats leva utan någon av sina föräldrar många veckor på grund av
att de suttit ”gisslan” på fel sida gränsen. Hade de åkt hem till sina familjer hade de förlorat sina
jobb eller sina företag.
Många är också de som har familjer på båda sidor gränsen där man inte får vara delaktiga i
graviditeter, inte kan fira varandras födelsedagar och mycket annat.
En arbetsmarknadsregion idag sträcker sig över flera länder. Likaså gör det sociala livet. Det
har våra nordiska länder i samverkan förstått och därför enats om en gemensam vision om att
vara ”den mest integrerade regionen” i världen. Fina ord men i den extraordinära händelse som
pandemin visar sig vara så betyder de fina orden ingenting.
Partikongressen föreslås besluta:
E58:1 att arbeta för att en överenskommelse om vad som ska gälla avseende
arbetsmarknadsregioner under extraordinära händelser ska tas fram mellan de
nordiska länderna
E58:2 att det i samtalen som förs för att ta fram en överenskommelse också beaktas det sociala
perspektivet för människor som i en ordinär tid aldrig lägger märke till att man korsar
en gräns och att därför ha med barnperspektivet
Daniel Schützer
Årjängs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E59
GÄVLEBORGS PARTIDISTRIKT
Bevaka kvinnors aborträtt
Europa har under senare tid vindpinats av starka högerauktoritära vindar.
Som motkraft behövs de socialdemokratiska värderingarna som värnar frihet, jämlikhet och
mänskliga rättigheter. I flera länder tar kampen för jämställdhet flera steg bakåt och synen på
kvinnors rättigheter försämras på många sätt.
Ett exempel på detta är Polen, där har det styrande partiet Lag och Rättvisa (PIS) fört en lång
kamp mot aborträtten. Det sista i raden av försök gick ut på att använda sig av den polska
konstitutionsdomstolen (som efter kritiserade reformer nu kontrolleras av PIS) för att i det
närmaste totalförbjuda abort i Polen. Detta förslag antogs inte nu, utan har ” lagts på is” tack vare
starka internationella protester. Men vi befarar att de bara är en tidsfråga innan de genomförs om
inte vi tar ansvar i frågan och börjar agera.
Även i andra länder inom EU så som Malta, Litauen, Slovakien och Spanien har vi sett en
liknande utveckling av förslag som syftar till att minska kvinnors rättigheter. Det kan handla
om att i princip totalförbjuda aborter eller reglera och lagstifta om begränsningar som försvårar
omständigheter till rätten av abort.
Exempel på detta är att godkänna samvetsklausulen som minskar tillgången till kontrollerad vård
av utbildade läkare i ändamålsenliga lokaler. Att behandlingen görs omöjligt kostsam för den
enskilde vilket äventyrar kvinnans hälsa och liv.
Ett annat exempel är omotiverade långa betänketider med krav på flera kostsamma läkarbesök
som omöjliggör att säkra ingrepp kan göras inom rimlig tid med minskade medicinska följder.
Det finns också förslag på lagändringar för att kriminalisera utbildning i sex och samlevnad
samt tillhandahållande av preventivmedel. Allt detta motverkar inte bara rätten till abort utan
begränsar jämlikheten och kvinnors mänskliga rättigheter.
Partikongressen föreslås besluta:
E59:1 att Socialdemokraterna arbetar för människors sexuella och reproduktiva rättigheter i
enlighet med de mänskliga rättigheterna inom Europeiska unionen
E59:2 att Socialdemokratiska arbetar internationellt för människors sexuella och reproduktiva
rättigheter i enlighet med de mänskliga rättigheterna
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E59:3 att Socialdemokraterna aktivt påverkar EU-parlamentariker för att bevaka aborträtten
inom unionen
Internationali(s)ten regional S-förening
Gävleborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E60
ÖSTERGÖTLANDS PARTIDISTRIKT
Inför sanktioner mot EU-länder som drar sig undan sitt ansvar
Redan hösten 2015 gjorde statsminister Stefan Löfven tydligt att Sverige inte kan ha en asylpolitik
som väsentligen skiljer sig från övriga EU-länders. Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar.
När vissa stater vägrar att axla detta medmänskliga ansvar blir följden att de undergräver
även andra medlemsstaters beredskap att ta emot flyktingar. Den gemensamma viljan till
flyktingmottagning stärks bara om alla medlemsländer hjälper till solidariskt och alla kan lita på
att de har stöd av andra unionsmedlemmar.
För att EU-samarbetet i frågor om asylpolitiken åter ska kunna präglas av en sådan tillit, måste
EU-kommissionen ges möjligheter att vidta effektiva åtgärder för att säkerställa ett rättssäkert och
humant asylmottagande i hela unionen.
Om det inte går att uppnå en frivillig överenskommelse bör EU-kommissionen ha möjlighet att
undanhålla EU-medel till de stater som inte lever upp till gemensamma miniminivåer för ett
solidariskt asylmottagande inom unionen.
Partikongressen föreslås besluta:
E60:1 att Socialdemokraterna aktivt ställer sig bakom att Sverige verkar för att sanktioner införs
mot EU-medlemsländer som drar sig undan sitt ansvar i flyktingpolitiken
Linköpings Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Östergötlands partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E61
SOLNA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Motverka skattedumpning och skatteoptimering inom EU
Europeiska unionens samarbetsfördjupning sedan 1980-talet har präglats av den nyliberala
storm som släckte socialdemokratins framgång. På inget annat område är det tydligare än på den
gemensamma skattepolitiken, eller rättare sagt brist på politik. Europeiska medlemsländer har
konkurrerat med varandra. Det har varit ett spel om vem som sänker skatten mest på kapitalet
och företag, samtidigt som skatteparadisen erbjudits möjligheten att sluka upp potentiella
skatteintäkter från respektabla länder som Sverige.
En rad EU-medlemmar är i själva verket etablerade skatteparadis som lever på skatteoptimering:
Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Malta, Cypern. Medan Nederländerna ständigt
skryter om att de har sunda offentliga finanser får man inte glömma att det sker på bekostnad
av deras grannar. Det bedöms att nederländska företagsskatteintäkter årligen kostar cirka 100
milliarder kronor i förlorade skatteintäkter för övriga EU-medlemmar.
EU-skattepolitiken kräver enhällighet i ministerrådet, och EU-föredragen kan inte heller ändras
utan enighet bland alla medlemsländer. Det svåra juridiska läget har åberopats vid upprepade
tillfällen av veliga politiker som en ursäkt för att inte försöka ändra på detta. Ingenting görs åt
läget, medan Sverige väntar tyst och snällt och hänvisar till diskussionerna som pågår i OECD
men som aldrig lär landa i någon avgörande förändring, så ökar ojämlikheter i Sverige, i Europa
och i hela världen.
I boken Kapitalet och Ideologin förklarar den franska ekonomen Thomas Piketty tydligt att
skatteoptimering och skattedumpning inom EU kan avvecklas med hjälp av socialfederalism på
europeisk nivån.
Det enda som krävs är en kärna av motiverade 11–19 EU-länder som väger tillräckligt tungt
(däribland Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland). Dessa länder kunde gå samman i ett förstärkt
EU-samarbete grunda en ”Europeisk Parlamentarisk Union” (EPU) inom EU-ramen. På så sätt
kunde de införa en gemensam beskattning på företag, höga inkomster, koldioxidutsläpp, samt
förmögenhet. Syftet blir inte att öka transfereringar mellan dessa länder (varje land ska behålla
sina skatteintäkter från den gemensamma beskattningen), utan att motverka skattedumpning, så
att företag och superrika inte ska kunna få länder att konkurrera med varandra.
Denna gemensamma beskattning skulle bestämmas inom ett nytt demokratiskt ramverk. Thomas
Piketty föreslår en europeisk församling som kunde bestå till mer än hälften av ledamöter från
de nationella parlamenten samt av EU-parlamentariker från de länder som valt att ingå i EPU.

120

Dessa länder skulle kunna kräva mer skattetransparens från andra länder, på samma sätt som USA
krävde transparens från Schweiz år 2010. Då hotade USA med att schweiziska banker inte längre
skulle få tillgång till den amerikanska marknaden om de inte blev mer transparenta.
Det krävs bara politisk vilja från utvalda EU-länder för att kunna genomföra ett
socialfederalistiskt projekt. Visst finns risken att EU-domstolen förklarar detta projekt som
oförenligt med EU-fördragen. I så fall kunde de 11-19 länderna villiga att satsa på projektet säga
upp sitt medlemskap i EU samtidigt och satsa helt på den parallella Europeiska parlamentariska
unionen.
Detta skulle i praktik avliva den Europeiska Unionen som den ser ut idag och tvinga alla
medlemsländer som vill fortsätta i ett europeiskt samarbete att förplikta sig till att sträva efter
fiskal, social och miljörelaterad rättvisa. De resulterande nya europeiska fördrag kunde dessutom
möjliggöra hårdare åtgärder emot illiberala demokratier såsom dagens Ungern och Polen.
I boken Kapitalet och Ideologin förklarar också Thomas Piketty att socialdemokrati i ett enskilt
land enbart kan misslyckas på sikt i en global värld.
Sveriges Socialdemokratisk arbetarpartiet står därför inför ett vägval. Antingen kan SAP fortsätta
gå enligt mitten-och borgerliga partiernas önskemål att behålla en odemokratisk skatteordning
i Europa. Eller kan SAP ansluta sig till det sociala federalistiska projektet att motverka
skatteoptimeringar och skattedumpningar och visa politisk vilja i ledarskap för att motverka
ojämlikheterna.
Partikongressen föreslås besluta:
E61:1 att Socialdemokraterna visar mer mod i kampen att motverka skatteoptimeringar och
skattedumpningar inom EU
Samuel Gauvain
Solna arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E62
LULEÅ ARBETAREKOMMUN
Skatte- och ekobrottslighet
Alltmera kapital, pengar försvinner ur Sverige till sk. skatteländer. Skatteflykt är vanligt hos såväl
enskilda personer som företag.
Trots att detta diskuteras år efter år händer inte speciellt mycket utan det fortskrider.
Partikongressen föreslås besluta:
E62:1 att Sverige måste arbeta ännu mera på EU-nivå för främjandet av det internationella
samarbetet mot skattebrott, öka den ekonomiska transparensen och försvåra för att
pengar från det gemensamma ska försvinna genom skalbolag och skatteparadis
Eva Hedesand Lundqvist
Luleå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E63
ALVESTA ARBETAREKOMMUN
Stoppa skatteflykten
Klyftorna i Sverige och i omvärlden har ökat. I Sverige har klyftorna ökat snabbare än något
annat OECD-land de senaste fyrtio åren. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut.
Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som vinnare. På så
vis har arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts globalt när kapital kunnat flöda fritt
dit lönerna och skatterna är lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den tiondel av hushållen med
störst inkomster med 168% mellan 1995 och 2017, för alla andra var ökningen 76%. Den
främsta förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar.
Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet.
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika kommuner
har idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt skatt på kapitalvinster och
ingen arvs- eller gåvoskatt. Kapitalbeskattningen måste öka om välfärden ska finansieras, ges
högre ambitioner och fördelas mer jämlikt. För att förhindra skatteflykt måste EU förstärka
arbetet mot skatteflykt genom kraftiga sanktioner mot stater som gör det möjligt för den rika
eliten att slippa göra rätt för sig.
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Partikongressen föreslås besluta:
E63:1 att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt
E63:2 att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot länder som
möjliggör skatteflykt
Tess Olesen, Nino Chiaureli
Alvesta arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E64
VÄXJÖ ARBETAREKOMMUN
Stoppa skatteflykten
Klyftorna i Sverige och i omvärlden har ökat. I Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat
OECD-land de senaste fyrtio åren. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut.
Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som vinnare. På
så vis har arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts globalt när kapital kunnat flöda
fritt dit lönerna och skatterna är lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den tiondel av hushållen
med störst inkomster med 168% mellan 1995 och 2017, för alla andra var ökningen 76%. Den
främsta förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar.
Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet.
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika kommuner
har idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt skatt på kapitalvinster och
ingen arvs- eller gåvoskatt. Kapitalbeskattningen måste öka om välfärden ska finansieras, ges högre
ambitioner och fördelas mer jämlikt. För att förhindra skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot
skatteflykt genom kraftiga sanktioner mot stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa
göra rätt för sig.
Partikongressen föreslås besluta:
E64:1 att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt
E64:2 att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot länder som
möjliggör skatteflykt
Agna Beslija, Erik Solfors, Gustav Caligari Berger, Harry White, Lisa Larsson och Tajma Sisic
Växjö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

123

MOTION E65
VÄSTERÅS ARBETAREKOMMUN
Säg nej till Turkiets ansökan om att gå med i EU
Snart är dags för EU parlamentet att rösta om Turkiet ska få gå med i EU eller inte. Turkiet har
i dagsläget blivit en demokratur där minoriteter utsätts för tortyr och kidnappningar av staten.
Politiker och journalister fängslas hejvilt. På senare tid har Turkiet invaderat och attackerat
områden i norra Syrien vilket har tvingat folket där på flykt samtidigt som oskyldiga barn,
kvinnor och män har dött eller allvarligt skadats. Bland annat med vit fosfor gas. Turkiet har inget
i EU att göra när landet beter sig som det gör.
Därför måste den socialdemokratiska gruppen i EU rösta nej till att låta Turkiet gå med i EU.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E65:1 att det socialdemokratiska partiet verkar för att Turkiets ansökan till att gå med i EU får
avslag från den socialdemokratiska gruppen i EU
E65:2 att det socialdemokratiska partiet verkar för att den socialdemokratiska gruppen i EU
röstar nej till att låta Turkiet gå med i EU
E65:3 att det socialdemokratiska partiet verkar för att detta sker skyndsamt
Tjänstemannasossen
Västerås arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E66
GÄVLEBORGS PARTIDISTRIKT
Ökade sanktionsmöjligheter mot länder i EU som inte följer EU-fördraget
Skillnaderna mellan länder inom EU är ingen nyhet. Vi visste alla att vi har olika syn på många
frågor, men det finns ett antal viktiga frågor som det inte duger att ha olika åsikter om. Till
exempel demokratifrågor så som fri press, fria domstolar och medborgerliga rättigheter så som
yttrandefrihet.
I flera länder ser vi hur det naggas i kanten och EU:s möjligheter att göra något åt saken är allt för
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små. Det ställs många krav på länder som vill ansluta sig till EU, vilket så klart är rimligt. Man
måste passa in både vad gäller ekonomin och de demokratiska principerna såväl som ställa upp
på de fyra friheterna för rörlighet. När ett land väl har anslutit sig så är dock möjligheterna för
sanktioner tyvärr små.
Kanske kan det beskrivas som naivt. Alla trodde väl att länder som vill in och uppfyller kraven
aldrig skulle gå i en riktning bort från demokrati och frihet. Men så är uppenbart inte fallet. En
del länder väljer i spåren av fattigdom och ojämlikhet att vända sig till auktoritära ledare som med
fast hand agerar för att säkra sin egen makt på bekostnad av demokratiska värderingar.
Orsakerna till problemen är ofta många, men de populistiska och auktoritära vänder ofta udden
mot just EU:s kärnvärden, och spelar på inbillad eller verklig påverkan från unionen som orsak till
att allt inte är så bra som man vill. Ofta mot en fond av löften från tidigare styren om ”guld och
gröna skogar” bara länderna kommit med i EU.
Vi kan inte låta den dynamiken fortgå hur som helst, och vi kan verkligen inte låta länder inom
EU förfalla och gå mot olika varianter av semidiktaturer med auktoritära styren.
Vi är i det här tillsammans, och måste lösa det tillsammans.
Därför behövs både ökade möjligheter att bromsa och avskräcka länder inom unionen från att
inskränka demokratiska friheter som råder, men också ökat fokus på att vanligt folk får del av
ekonomisk utveckling, tillväxt och jämlikhet.
Bara med en kombination kan vi vända utvecklingen, begränsa de odemokratiska krafterna och ge
hoppet åter till de människor som besviket sätter sitt hopp till auktoritära ledare.
Partikongressen föreslås besluta:
E66:1 att det socialdemokratiska partiet verkar för att införa system för sanktioner mot länder
som bryter mot EU:s fördrag, inskränker den fria pressen eller ett fritt domstolsväsen
E66:2 att det socialdemokratiska partiet verkar för att större krav ställs på hållbara planer för en
rättvisare fördelning när stöd betalas ut till medlemsländer
Internationali(s)ten regional S-förening
Gävleborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E67
KATRINEHOLMS ARBETAREKOMMUN
Behovet av mer internationella bistånd till utländsk sophantering
Under 2018 producerades 359 miljoner ton plast i världen, 62 miljoner bara i Europa. Av den
plast vi producerar återvinns eller bränns sammanlagt 21 %, varav de resterande 79 % förblir
ohanterade . Av den årliga plasten som produceras hamnar runt 8 ton i våra hav, vilket innebär
att det kommer finnas mer plast än fisk i haven vid 2050 . Till följd av en allt högre produktion
runt om i världen och en utveckling där länders sophantering inte hänger med i den snabba
samhällsexpansionen har plats i haven blivit ett globalt miljöproblem (med upp till 580 000
plastbitar per km2) .
Genom att utsätta plasten i haven för solljus smälts dessa ner till mikroplatser och flera arter
av fisk, såväl som fåglar och plankton har dokumenterats konsumera plast. Konsekvensen
av konsumerad plast har både dödliga och skadliga effekter för djuren och kan innebära en
ackumulering av miljögifter längst hela näringskedjan . I en studie genomförd i USA testade
93% av 2517 personer positiva för bisphenol A genom urinprover, ett ämne som används för att
producera plastbehållare likt coca-cola flaskor och som påverkar människans hormonsystem. Men
också cancerframkallande ämnen som DEHP.
För att komma till rätta med detta problem är lösningen inte att förbjuda plast, tvärtom så är
alternativen till många plastprodukter mer miljöskadliga. Men vi behöver satsa på att motverka
att plast hamnar i våra hav. I nuläget utgör 10 floder 90% av de 8 ton plastutsläpp som sker
varje år , främst på grund av en snabb industrialisering i länder som Kina och Indien. Tillväxten
av industrier i dessa länder har skett så snabbt att sophanteringssystemen i dessa länder inte
hunnit med i utvecklingen, därför behöver vi rikta mer bistånd till sophanteringsinfrastruktur i
utvecklingsländer. Under 2019 betalade Sverige ut 17 miljoner till sophantering i andra länder,
jämfört med 92,7 miljoner 2001 . Åtgärden är dock av det effektiva slaget och därför behöver vi
drastiskt öka vårt anslag för att skydda både människa och hav.
Partikongressen föreslås besluta:
E67:1 att Socialdemokraterna verkar för att drastiskt öka biståndsanslagen för sophantering i
andra
Felix Lundqvist
Katrineholms arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E68
YSTADS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet. Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade
möjligheter för Sverige att verka för det som är syftet med biståndet: avspänning, demokrati och
välstånd i områden som annars riskerar bli nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det
säger sig självt att dessa pengar är bättre investerade i att förebygga att människor tvingas fly från
första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E68:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E68:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Bo Widegren
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E69
SKELLEFTEÅ ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Därför vill vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E69:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E69:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Alf Lindén, Anderstorps S-förening
Skellefteå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E70
VAGGERYDS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E70:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E70:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Anna Karin Slunge, Tro och solidaritet Vaggeryd
Vaggeryds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E71
LUNDS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E71:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E71:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Lund
Lunds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E72
SKURUPS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E72:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E72:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Inger Wennhall
Skurups arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E73
NORRKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E73:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E73:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Klas Corbelius och Jan-Olov Karlsson Fält, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrköping
Norrköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E74
VÄSTERÅS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI, ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politiks
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Därför vill vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E74:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E74:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Viola Johansson, STS
Västerås arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E75
HÄRNÖSAND ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E75:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E75:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Tro och Solidaritet gm Fred Nilsson
Härnösand arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E76
BOLLNÄS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Därför vill jag:
Partikongressen föreslås besluta:
E76:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E76:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Erika Engberg
Bollnäs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E77
TROLLHÄTTANS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E77:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E77:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Trollhättans Arbetarekommun
Trollhättans arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E78
KUNGÄLVS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E78:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E78:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Kungälv
Kungälvs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E79
ENKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Därför vill vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E79:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E79:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Linda Johansson
Enköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E80
JÖNKÖPINGS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E80:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E80:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Jönköping
Jönköpings arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E81
HÅBO ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Återupprätta enprocentsmålet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.
Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt
förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik
vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och
populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.
Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten
används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen
när Sverige på detta sätt urholkar biståndet.
Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli
nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början.
Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E81:1 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsanslaget inte ska användas för att finansiera
flyktingmottagande i Sverige
E81:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Gerry Andersson, Leif Hagelin
Håbo arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E82
STOCKHOLMS PARTIDISTRIKT
Återupprätta enprocentsmålet i biståndet
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling. Målet
om att en procent av statsbudgeten ska gå till bistånd är djupt förankrat i partiets värdegrund
och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik vi faktiskt driver. Idag blåser
högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och populistiska krafter vinner mark
i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov. Sverige når idag inte upp till
enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten används till att finansiera
det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen när Sverige på detta sätt
urholkar biståndet. Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att
verka för det som är syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som
annars riskerar bli nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa
pengar är bättre investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början. Frågan
om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt med de
protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken är ett
nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja blicken
och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.
Partikongressen föreslås besluta:
E82:1 att Socialdemokraterna verkar för att enprocentsmålet i biståndet återupprättas
E82:2 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel inte ska användas för att
delfinansiera det svenska mottagandet av människor som flytt
E82:3 att Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med
Sveriges uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och
demokrati
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm
Stockholms partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E83
SUNDBYBERG ARBETAREKOMMUN
Aktivera civilplikten som Moderaterna sövde
”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära
maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen
påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde.
Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige
inklusive krigshandlingar på svenskt territorium”. Det konstaterar Försvarsberedningen i sin
delrapport Motkraft om det svenska totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret.
Sveriges krisberedskap är, vilket beredningen också konstaterar, inte dimensionerad för att
hantera ett väpnat angrepp. Men försvarsmakten ska finnas till för att hantera utmaningar även i
fredstid; bland annat att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
upprätthålla en nödvändig försörjning och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.
Idag sker det främst genom hjälp av civila organisationer som t.ex det underfinansierade
civilförsvarsförbundet. Min åsikt är dock att staten måste ta ett eget ansvar och säkerställa
personalförsörjningen även för de grenar som inte främst är till för väpnad strid. Det behövs
sanerare, ammunitionsröjare, personal för sök och räddning, elektriker och många fler som inte
vid katastrofer kan sättas in för att stärka upp samhället.
Säkerställ personalförsörjningen
Försvarsberedningen har rekommenderat regeringen att aktivera civilplikten som har varit vilande
sedan 2009. Beredningen beräknar att 600 personer kan behöva grundutbildas årligen med en
utbildningstid om 60 dagar. Det skulle skapa en robusthet i systemet och skapa möjlighet till att
ta ett bredare tag kring totalförsvaret. Civilplikten måste aktiveras snarast och grundutbildning
inledas så snart det är praktiskt möjligt. Det civila försvarets organisation är eftersatt och dess
förmåga att upprätthålla beredskap för krigsliknande tillstånd och krig är otillräcklig. Inte minst
då klimatutmaningarna blir värre och värre för varje år som går och vi måste förbereda oss på
naturkatastrofer som vårt land tidigare varit förskonade från.
Ett gemensamt ansvar
Slutligen det möjlighet, även de som inte vill bära vapen, att bli en del av vårt gemensamma
försvar. Den samhörigheten och vikten av att kunna göra något för andra människor är
något Sverige behöver mer av. I motsats till de borgerligas individuella samhälle måste
Socialdemokraterna stå upp för ett samhälle där vi kollektivt löser kollektiva problem och att
aktivera civilplikten är ett bra sätt att göra det på. Fler borde få möjlighet att engagera sig i vårt
gemensamma samhällsbygge och försvaret av detsamma.
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Partikongressen föreslås besluta:
E83:1 att Socialdemokraterna arbetar för civilplikten ska aktiveras och grundutbildning av
civilpliktiga ska starta snarast möjligt
Alexander Hallberg, CLAS S-förening
Sundbyberg arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E84
UPPSALA ARBETAREKOMMUN
Allmän civil värnplikt för att skydda samhället
Den nuvarande allmänna värnplikten är till för att värna landet mot yttre hot. Men det är inte alla
ungdomar, som blir inkallade efter mönstringen, då behovet inte finns att inkalla alla ungdomar i
en åldersgrupp (ca 100 000).
Men det finns andra hot mot civilsamhället. Motionen syftar till att alla ska hjälpa till att värna
vårt demokratiska samhälle, inkluderande den fysiska, estetiska och politiska miljön. Förslag ska
gälla både män och kvinnor.
I den civila värnpliktsutbildningen kan ingå olika moment beroende på individens inriktning:
• katastrofutbildning inom- och utomlands
• brandräddningstjänst i skog
• sjöräddning
• fjällräddning
• enklare sjukvård
• egensjukvård och -hälsa
• ledarutbildning
• miljöhantering
• vakttjänstgöring
• trafiksäkerhets- och kanske körkortsutbildning
Listan kan göras längre.
I utbildningen kan användas frivilligorganisationer, såsom Missing people, Röda korset,
Sjöräddningssällskapet, Fjällräddningen m.fl. Självklart ska den offentliga räddningstjänsten var
involverad.
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Genom en sådan värnpliktsutbildning skulle samhället ha tillgång till stora grupper, som kan
sättas in vid större katastrofer, såsom exempelvis bränder och översvämningar, eller sökande
efter försvunna personer. Vi skulle också ha möjlighet att skicka utbildade, välorganiserade och
välutrustade grupper, som snabbt kan komma igång med hjälpen, till olika katastrofer runt om i
världen. Tid och längd för denna civila värnplikt bör en utredning kunna klargöra.
De sekundära positiva effekterna är flera, såsom lära sig ansvar för vårt samhälle, komma hemifrån
och ta eget ansvar, lära sig att arbeta och bo i grupp under nya förhållanden, få en andningspaus
från skolan och tänka över vad ”jag” vill med min framtid. D.v.s. vi får förhoppningsvis mer
mogna och vuxna medborgare.
Partikongressen föreslås besluta:
E84:1 att det utreds om den allmänna värnplikten kan kompletteras med en civil värnplikt
E84:2 att den civila värnpliktens målgrupp är de ungdomar som inte utför den militära
värnplikten
E84:3 att den civila värnplikten ska vara minst 6 månader eller längre om utredning föreslår
detta
E84:4 att den civila värnplikten ska ske i samarbete med offentliga organisationer och
frivilligorganisationer
Arne Nordensjö
Uppsala arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E85
LANDSKRONA ARBETAREKOMMUN
Arbeta för freden och alliansfrihet och inte för upprustning och NATO samarbete
Partiets säkerhetspolitik motsägelsefull. Att hävda alliansfrihet och neutralitet är inte trovärdigt
samtidigt som vi har ett ensidigt samarbete och ett värdlandsavtal med NATO. Vi målar upp en
fiendebild av Ryssland och rustar samtidigt upp. Vi behöver en ny säkerhetspolitik som innebär
att vi arbetar för fred och som möter de hot vi verkligen står inför, klimatkrisen och dess följder.
En säkerhetspolitik som bygger på människornas säkerhet och inte krigsförberedelser.
Sveriges närmande till Nato fortsätter. Värdlandsavtalet(2016) innebär bland annat att vi
samarbetar i krigsövningar flera gånger om året. Försvarsministern har i klartext uttryckt att
avsikten med att etablera nya regemente i norr är att underlätta för Natotrupp att gå österut från
Trondheim i Norge, dvs genom Sverige mot Ryssland! Tanken är att Sverige ska bygga upp sitt
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försvar så att vi ska förlita oss på ”hjälp utifrån”, dvs Nato och grannländerna. Civilförsvaret ska se
till att vi klarar oss i tre månader i händelse av kris eller krig.
Sverige vågar inte längre föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik utan försöker ty sig till
USA. Det motiveras med Rysslands aggressiva och repressiva politik. Men är hotet från dagens
Ryssland verkligen större än från det kalla krigets Sovjetunionen? Då ansågs Sovjetunionens och
Warszawapaktens militära kapacitet ungefär jämbördig med Nato:s.
I dag, trots rysk återupprustning, är USA:s försvarsutgifter ungefär tio gånger högre, och de
europeiska Nato-ländernas sammanlagt tre gånger högre än Rysslands.
Sveriges nuvarande USA-anpassning innebär att vi offrat mycket av vårt utrikespolitiska
oberoende och våra möjligheter att konstruktivt bidra till konfliktförebyggande och avspänning
i världen. Vi ser hur USA:s påtryckningar fått Sverige att överge sin väletablerade politik
mot kärnvapen och avstå från att underteckna det i FN framförhandlade Fördraget om
Kärnvapenförbud, som nu har trätt i kraft. Sverige var drivande i att ta fram Fördraget 2017.
Sverige måste ställa upp bakom FN:s förbud mot kärnvapen som från den 22 januari är
internationell lag! Det är en skam att Sverige inte ratificerat och därmed inte deltar i det viktiga
arbetet att få slut på testning, utveckling, tillverkning, lagring och överföring av kärnvapen till
andra. Kärnvapen hotar hela planeten.
Den nya svenska politiken bidragit till en ökad spänning i Nordeuropa genom att Sverige hamnat på
konfrontationslinjen mellan USA och Ryssland, helt i strid med våra säkerhetspolitiska intressen.
Det är uppenbart att regeringen helt tänker i termer av militär säkerhet. Att se till människors
behov och förebyggande av konflikt och krig tas inte på allvar. Mänsklig och global säkerhet har
tappats bort. Under det kalla kriget strävade vi efter ”gemensam säkerhet” och det betydde hänsyn
till allas säkerhet, även motståndarsidans.
Forskning och kunskap om konflikter och konflikthantering lyser med sin frånvaro. Vad gör den
som känner sig hotad och som dessutom lever med samma tänkesätt/världsbild eller paradigm där
avskräckningstanken är förhärskande? Rustar upp så klart. Vi ser en oerhört farlig upprustning
i världen. Som motvikt och möjlighet att arbeta med konflikthantering och fredsförebyggande
arbete, borde frågan om ett Fredsdepartement utredas.
Internationell säkerhetspolitik präglas av militariserade patriarkala strukturer där nationell
säkerhet prioriteras framför mänsklig säkerhet och där konkurrens och fiendskap ses som naturligt
och därmed oföränderligt. Hot och våld ses som legitima medel för att lösa konflikter. De största
hoten mot oss och vår planet utgörs idag av kärnvapen och klimatkrisen och dessa hot kräver en
helt annan säkerhetspolitik som sätter människors behov och säkerhet i fokus.
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Dagens militära upprustning värden över bidrar också till att öka klimat- och miljöförstöring.
Även Sveriges stora militära satsningar kommer naturligtvis att öka utsläppen i luften, på land
och i vatten. Militärövningarna har de senaste åren blivit allt större och allt fler. Ökade övningar
ger ökade utsläpp. De allra största kommer från stridsflyget. Problem är att det inte går att få
fram rättvisande siffror på bränsleåtgång och miljöskadliga utsläpp eftersom Försvarsmakten inte
redovisar skilda eller ens samlade poster. Den redovisar inte främmande staters klimatpåverkan
och inte svenska utsläpp utomlands, i luft, på land och i vatten. Det innebär förstås stora
svårigheter att få en rättvisande bild. Vapenindustrin ger också utsläpp.
Den stora risken för krig i vårt närområde beror på konflikten mellan Nato och Ryssland. Där
gör Sverige bäst nytta som neutralt och alliansfritt. För det krävs att Sverige ser till kunskaper
om konflikthantering för att främja freden och slutar tala om ett grannland som aggressivt.
Förtroendeskapande utrikespolitik kräver att man inte utpekar någon som skurkstat. Det ger
ingen förutsättning för dialog.
Sverige skulle bäst skydda sig som neutralt och alliansfritt.
Partikongressen föreslås besluta:
E85:1 att värdlandsavtalet sägs upp
E85:2 att Sverige skall underteckna FN:s konvention om förbud mot kärnvapen
E85:3 att utreda frågan om att inrätta ett Fredsdepartement
Eva Isaksson-Ståhl
Landskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E86
SÖDERTÄLJE ARBETAREKOMMUN
Beredskapslager NU
Ingen har väl missat årets största händelse, Corona pandemin? På våra sjukhus strömmade
patienter till och de anställda stod helt oförberedda. Inte för att ta emot patienterna, utan att
vi fick ta emot smittade patienter utan att ha ett beredskapslager av skyddsutrustning. Under
många år har beslutsfattare ansett att Just in time, att nästan bara ha det som behövs för dagen,
är modernt och att konceptet är vad som behövs inom vården. Vi ska inte ha några lager för
det kostar pengar. Inte heller har man, när man har byggt t.ex. det nya stora sjukhuset i Solna,
tänkt på att bygga förråd i den mån att det räcker för lagerhållning. Till råga på allt, i pandemins
spår, stängdes gränser och utrustning som Sverige behöver importera fastnade där den tillverkas.
För den saken är klar, skyddsutrustningen behövdes där den tillverkades. Och hela världen har
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skrikit efter material. Flygplan som skulle till Sverige med utrustning har omdirigerats på Europas
flygplatser eller så har man belagt varorna med importstopp i ursprungslandet.
Den samordning som Socialstyrelsen har ansvarat för har varit på sitt sätt bra, den hade varit bra
om det hade funnits tillräckligt med skyddsutrustning i landet. Men i den samordningen har
man prioriterat regioner och kommunerna har fått komma i andra hand. Så de som bäst behövde
skydd, våra äldre, blev utan skydd. Det visade sig i att smittspridningen spred sig väldigt snabbt
inom äldreboenden.
I Stockholm har man under en längre tid avskaffat beredskapslagret. Man har litat på att det ska
finnas ett konstant flöde av material in till landet. Man har inte tagit höjd att hela världen vill
ha samma sak, samtidigt. Att inte ha tillgång till skyddskläder vid vård och omsorg av sjuka och
äldre, det är som att svetsa naken, risken att du bränner dig på en svetsloppa är stor. Risken att bli
smittad utan skyddskläder är lika stor. Stockholm var den region som utsattes för smitta först men
givetvis är problemet lika stort i vilken region eller kommun som helst.
Ingen vill jobba utan skydd. Oron över att man tar med sig smittan hem och smittar nära och
kära är stor. Katastrofen blir ännu större i samhället när personal inom hemtjänst, äldreboende,
särskilt boende eller räddningstjänsten inte heller får tillgång till skyddsutrustning.
Det går inte att stoppa en pandemi om det inte finns adekvat skyddsutrustning. Det är då
pandemin får fäste och stor spridning. Om anställda blir sjuka i ett läge där bemanningen redan
är otillräcklig då blir konsekvenserna ödesdigra för dem som behöver vården. Politiken måste ta
lärdom av det som hände våren 2020 och ta ansvar för följderna. Marknaden är inte den som
löser krissituationer, det är i högsta grad beslutsfattarna i kommuner, regioner och i riksdag
Partikongressen föreslås besluta:
E86:1 att det ska skapas beredskapslager på nationell nivå framför allt för mediciner,
skyddskläder m.m.
E86:2 att det utses vilken myndighet som har ansvaret för att tillse att det finns beredskapslager
samt underhåller dem
Sonja Chyle Kauko, Carl Doland, Robert Ask samt S-kvinnor i Södertälje
Södertälje arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E87
ÖREBRO ARBETAREKOMMUN
En tydligare ansvars- och uppgiftsfördelning vid nationella kriser
Sverige står fortfarande, även när detta skrivs, mitt uppe i en stor och omfattande kris. Pandemin
och coronavirusets framfart internationellt och nationellt har slagit hårt mot Sverige på flera sätt.
Det mest allvarliga är att den allmänna smittspridningen i samhället drabbat framför allt de äldre
mycket hårt och resulterat i mycket höga dödstal.
Det är vid nationella kriser som stat och samhälle måste vara så starka och handlingskraftiga som
möjligt.
Men det förefaller som de ”sköra äldre”, som skulle värnas i första hand, inte bara mötte smitta
utan också en, till delar, ”skör” krisorganisation uppdelad på stat och dess olika myndigheter, 21
regioner och 290 kommuner.
Den av regeringen tillsatta Coronakommissionen skriver i sin första delrapport:
”Enligt ansvarsprincipen har den som ansvarar för en verksamhet i normala situationer
motsvarande verksamhetsansvar vid en kris. Det är en enkel princip i teorin men ju fler som delar
på ansvaret, desto svårare blir det att få helheten att fungera väl i praktiken.
Det delade ansvaret mellan olika huvudmän och en mängd olika andra aktörer förutsätter även
i normala tider ett gott, förtroendefullt och kontinuerligt samarbete. I en pandemi – med krav
på snabba prioriteringar och kunskapsspridning samt med brist på nödvändig materiel – ställer
denna ansvarsfördelning än högre krav på fungerande verksamheter, samordning och samarbete.”
Och det väl just här som ”skörheten” i samhällsorganisationen har visat sig:
Vi har sett brister i kunskap från statliga myndigheter om behov och hur det ser ut i olika delar
av landet. Vi har sett brister i samordning mellan olika och inom olika nivåer. Vi har sett brister
i delar av den kommunala äldreomsorgen och i samordningen mellan hälso- och sjukvården och
kommuners äldreomsorg.
Det finns naturligtvis många olika förklaringar till detta liksom det finns stora och viktiga värden
i den kommunala självstyrelsen. Och tilläggas bör att de allra flesta av bristerna efter hand
åtgärdades och löstes.
Den ovan nämnda Coronakommissionen har till uppgift att analysera arbetet med pandemin och
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komma med förslag till förbättringar som sedan ska ligga till grund för politiska beslut. Men det
arbetet handlar om pandemin.
Men Sverige som land kan även i framtiden komma att ställas inför nya nationella kriser av helt
andra slag. Och då måste perspektiven i diskussionen vidgas.
Frågorna som måste ställas är om den modell, som har tjänat det svenska samhället väl, är lika
effektiv och välfungerande när ett land står inför en omvälvande, nationell krissituation? Och, om
så inte är fallet, vad som då krävs i ett sådant krisläge i form av åtgärder, förändringar, eventuella
avsteg i nuvarande uppgifts- och ansvarsfördelning?
Partikongressen föreslås besluta:
E87:1 att partikongressen, mot bakgrund av bland annat de erfarenheter som
pandemibekämpningen gett, påtalar behoven av en tydligare uppgifts- och
ansvarsfördelning mellan stat, regioner och kommuner i Sverige vid nationella kriser
Wasa socialdemokratiska förening i Örebro
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E88
MARKS ARBETAREKOMMUN
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och
export av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna
omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före,
vara ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till
civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
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Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Partikongressen föreslås besluta:
E88:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
Mary Österström, Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb
Marks arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E89
LIDKÖPINGS ARBETAREKOMMUN
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och
export av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna
omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före,
vara ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till
civil.
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Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Vi/S-kvinnor yrkar:
Partikongressen föreslås besluta:
E89:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
S-kvinnor
Lidköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E90
VÄSTERÅS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och
export av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna
omställning.
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Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före,
vara ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till
civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Vi yrkar:
Partikongressen föreslås besluta:
E90:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
Viola Johansson, STS
Västerås arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E91
STENUNGSUNDS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och export
av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara
ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Partikongressen föreslås besluta:
E91:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
S-kvinnor Stenungsund
Stenungsunds arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E92
KALMAR ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och export av
civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara
ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Partikongressen föreslås besluta:
E92:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
Lindsdal/Läckeby S-förening
Kalmar arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E93
MUNKEDALS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och export
av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara
ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Partikongressen föreslås besluta:
E93:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
Åsa Karlsson
Munkedals arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E94
KARLSHAMNS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och export
av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara
ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Partikongressen föreslås besluta:
E94:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet
E94:2 att
Suzanne Svensson och Linda Winnetoft
Karlshamns arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
156

MOTION E95
SOLNA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och
export av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna
omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före,
vara ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till
civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en freds
och nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
Jag yrkar:
Partikongressen föreslås besluta:
E95:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion
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E95:2 att Motionen skickas vidare till Socialdemokraternas Partikongress 2021 för vidare
hantering inom lämpligt område
Veronica Lindholm
Solna arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.

MOTION E96
JÖNKÖPINGS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Från vapenexport till civil produktion
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och
export av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna
omställning.
Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att
möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara
ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion.
Ett exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse
kan vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.
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Partikongressen föreslås besluta:
E96:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjligt att inrätta en
fredsmyndighet
Maria Hörnsten, S-kvinnor Jönköping
Jönköpings arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.

MOTION E97
KRISTIANSTADS ARBETAREKOMMUN
Från vapenexport till civil produktion och inrättandet av ett fredsdepartement
Vapen levererar humanitära katastrofer. Människor dör, svälter, lever i förtryck vilket bland annat
leder till osäkra, dödsbringande flyktvägar för att få möjlighet till att leva i trygghet. Kvinnor och
barn är de mest utsatta och drabbas hårdast. Människohandeln ökar när fler människor tvingas på
flykt. Det största antalet drabbade är offer för sexuell exploatering.
Vapenexporten har tredubblats i Sverige sedan början på 2000-talet. Det är inte försvarbart.
Det är en stor målkonflikt för en feministisk socialdemokratisk politik att vara en del av
vapenexporten i världen. Sveriges regering bedriver världens första feministiska utrikespolitik
sedan 2014 som arbetar med globala lösningar för fred, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Det räcker inte med att minska vapenexporten och granska de länder vi säljer till då vapnen ofta
säljs vidare och används i krig, konflikter och inbördeskrig. Burma är ett exempel. Att säga nej till
vapenexport är ett viktigt steg för en framtida global fredskultur. Det handlar om ett tankeskifte,
en stark politisk vilja till en förändring där människans värde och utveckling prioriteras.
Det handlar om mänsklig säkerhet. Patriarkala maktstrukturer har historiskt präglat
säkerhetspolitiken globalt där upprustning går före människors behov, utveckling och säkerhet.
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma en omställning från vapenexport till produktion av
civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet skulle sortera direkt under ett
eget departement. Ett freds-och nedrustningsdepartement med ledning av en fredsminister ska se
till att arbetet med denna omställning möjliggörs. Ett fredsdepartement är ett viktigt symbolvärde
för fred och nedrustning. Förutom omställning från vapenexport till civil produktion kan ett
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fredsdepartement arbeta långsiktigt med att skapa och bygga fred, realisera forskning som främjar
nationell och internationell fred och fredskultur.
Det är dags att ta tag i Inga Thorssons förslag. Det finns ett stort globalt behov av teknisk
utrustning för att bekämpa fattigdom och möta miljö-och klimathot. Arbetarrörelsen bör verka
för att all svensk vapenexport upphör. Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från
vapentillverkning till civil produktion. Ett exempel är att istället för att SAAB bygger JAS Gripen
kan företagets avancerade kunskaper kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. Vi kan
bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som ödelägger
stora områden av skog.
Det finns också möjligheter till att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur.
Som S-kvinnor anser vi att det är dags att gå i Inga Thorssons fotspår.
Partikongressen föreslås besluta:
E97:1 att Kristianstads arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till
socialdemokraternas partikongress
E97:2 att Socialdemokraterna verkar för att den svenska vapenexporten omvandlar
vapentillverkning till civil produktion
E97:3 att Socialdemokraterna verkar för att inrätta en fredsmyndighet
E97:4 att motionen sänds till partikongressen som arbetarekommunens egen
S-kvinnor i Kristianstad-Åhus
Kristianstads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E98
LOMMA ARBETAREKOMMUN
Från vapentillverkning och expansiv vapenexport till civil produktion och
inrättandet av ett fredsdepartement
Vapenexporten har tredubblats i Sverige sedan början på 2000-talet, en trend som följer
patriarkala maktstrukturer vilka historiskt sett präglat global säkerhetspolitik med upprustning
som går före människors behov, utveckling och säkerhet. Sveriges regering, som bedriver världens
första feministiska utrikespolitik sedan 2014 och som arbetar med globala lösningar för fred,
jämställdhet och mänskliga rättigheter, skulle också kunna vara ett föredöme och visa omvärlden
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en rad vägar för att åstadkomma omställning av en expansiv vapenexport genom anpassning av
vapentillverkning till produktion av civila produkter.
En sådan omställning framhölls av nedrustningsambassadör Inga Thorsson redan i början av
1980-talet då hon ledde en statlig utredning om nedrustning. Ett av Inga Thorsons förslag var
att inrätta en särskild myndighet som skulle sortera direkt under ett eget departement, det vill
säga ett freds- och nedrustningsdepartement under ledning av en fredsminister som ser över
möjligheterna att ställa om vapenexport till civil produktion.
Ett fredsdepartement skulle också kunna fylla en viktig funktion i denna tid med många
stridshärdar runt om i världen, ökande upprustning och antidemokratiska krafter. Departementet
kan arbeta långsiktigt med att skapa och bygga fred, realisera forskning som främjar nationell och
internationell fred och fredskultur samt se till att arbetet med denna omställning möjliggörs. Ett
fredsdepartement har ett viktigt symbolvärde för fred och nedrustning under en tid då världen
tycks ta en motsatt väg.
Det är dags att ta tag i Inga Thorssons förslag och börja arbeta för en framtida global fredskultur.
Det handlar om ett tankeskifte, en stark politisk vilja till en förändring där människans värde och
utveckling prioriteras. Som S-kvinnor anser vi att det är dags att gå i Inga Thorssons fotspår.
Partikongressen föreslås besluta:
E98:1 att partikongressen beslutar att verka för att det tillsätts en utredning i socialdemokratisk
regi om den svenska vapenexporten samt möjligheter att omvandla vapentillverkning
till civil produktion
E98:2 att det inrättas en fredsmyndighet under ledning av ett fredsdepartement
Lomma-Bjärred S-kvinnor
Lomma arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E99
HÄRNÖSAND ARBETAREKOMMUN
Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten ska ha kriterier för mönstring som
inte är diskriminerande utifrån funktionshinder som ADHD
Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det
arbetet är att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. På
rekryteringsmyndighetens hemsida får man veta att den som har ADHD inte kan göra värnplikt.
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Bland annat förmedlas att man kan komma att behöva fatta beslut och agera under stress och
i obekanta miljöer och att man inte får ha sjukdomar eller hälsotillstånd som kan innebära att
man kan utgöra en fara för sig själv, för sina kollegor eller för allmänheten. Den som kontaktar
myndigheten och ifrågasätter kraven får ett standardsvar som avslutas med att kraven inte
”handlar inte om att kränka eller diskriminera någon, på något sätt”.
I verkligheten är ADHD en diagnos där funktionsnivå och besvärsgrad kan skifta stort mellan
individer Det finns individer med ADHD som är olämpliga att göra värnplikt; och det finns
andra som är väl lämpade. I korrespondens med läkargruppen på Rekryteringsmyndigheten
bekräftar man just detta och hänvisar till att det krävs en enskild bedömning för att ta ställning
till lämpligheten – något som man inte gör för att det är resurskrävande.
Den svenska Rekryteringsmyndighetens argument innebär i praktiken att vi i Sverige behandlar
en grupp av funktionshindrade inte utifrån sina individuella förutsättningar, utan från stereotypa
föreställningar. Samma typ av argument har tidigare använts mot kvinnor med hänvisning till
att de är svagare och därför inte kan göra värnplikt eller bli poliser och brandmän. Inget av detta
blev mindre diskriminerande för att ansvariga myndigheter hävdade att det ”inte var menat att
diskriminera”. Det går helt enkelt inte att försvara.
Norge har tidigare haft samma förhållningssätt. Efter att det norska Likestillings- og
diskrimineringsombudet tidigare i år klagat på det norska Försvarets antagningsregler som direkt
sorterade bort personer med ADHD-diagnos som sökte värnplikt, har Försvaret ändrat sina regler
och öppnar nu upp för individuell hälsoprövning.
Partikongressen föreslås besluta:
E99:1 att Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigeten i brist på andra rutiner ska instrueras
att med omedelbar verkan acceptera individuella läkare- eller psykologutlåtanden om
lämplighet för värnplikt för sökande med ADHD
E99:2 att rutinerna vid mönstring till värnplikt skyndsamt ändras så att individer med
funktionshinder får möjlighet till en individuell bedömning av sin lämplighet och
förutsättningar
E99:3 att Rekryteringsmyndigheten ser över all sin rekrytering och kommunikation
för att säkerställa att man inte medverkar till diskriminering av personer med
funktionshinder i sin verksamhet
Emma Nilsson, SSU och Johan Nilsson
Härnösand arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E100
LOMMA ARBETAREKOMMUN
Information om värnplikt och totalförsvar
Förra S-ledda regeringen fattade beslut om att återinföra värnplikten som är en garant för ett
starkt försvar förankrat i folket. Under 2018-19 har de första värnpliktskullarna påbörjat sin
utbildning. Antalet värnpliktiga som årligen kallas in ska gå från nuvarande ca 4000 till 8000
årligen om några år. Då Försvarsmakten idag inte har storlek att utbilda fler så innebär det att för
varje värnpliktig som antas till utbildningen krävs att dessa inte tvingas hoppa av p.g.a. tex fysiska
begränsningar eller skador.
Idag får ungdomar som ska fylla 18 den första informationen om att de under året ska kallas till
mönstring. Nästan oavsett vilken typ av tjänst så krävs både en fysisk och mental förberedelse.
Även motivationen att genomföra mönstring och värnplikt är inte idag tydlig för en ungdom som
nyss fyllt 18. Oklart är om tex unga kvinnor eller andra grupper i samhället ser sig som en del av
Försvaret.
Det krävs alltså en tidigare information som gör att ungdomar ökar sin motivation, förståelse
och förberedelse kring värnplikten för att undvika skador men också att det inte ska ske en
snedvridning i rekryteringen så att den breda folkförankringen uteblir när endast vissa grupper är
motiverade och förberedda.
Denna typ av information ska genomföras i skolorna under tidigt högstadie där företrädare
från såväl Försvarsmakten som andra relevanta delar av Totalförsvaret informerar/utbildar kring
Totalförsvarets syfte och funktion och hur man genom värnplikten kan bli en del av detta.
Ovanstående är också något Försvarsmakten identifierat i sitt svar till regeringen oktober 2019 där
man önskar att ”Totalförsvarskunskap” införs i skolan
Partikongressen föreslås besluta:
E100:1 att Socialdemokraterna aktivt ska verka för att ungdomar oavsett bakgrund och kön
redan under högstadiet på ett rättvist sätt får ta del informationen kring vikten av att
delta i totalförsvaret och dess betydelse i kriser
Sebastian Merlöv
Lomma arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E101
NORA ARBETAREKOMMUN
Införande av förbättrad värnplikt/samhällstjänst
Vi ser idag hur Sverige har svårt att klara kriser, vår beredskap för att hantera svåra situationer har
blivit sämre. Sverige har under årtionden inte planerat för det värsta utan bara för det bästa. Vi
såg vid den stora flyktingvågen som var 2015, bränderna 2018 och vi ser nu när pandemin brutit
ut runt om i världen.
Därför bör Sverige se över och bredda värnplikten, den skulle kunna kallas för en sorts
samhällsplikt och syfta till att bygga samman vårt samhälle genom att den som inte gör sin
värnplikt inom Försvarsmakten istället under samma period gör annan nytta för samhället som
skapar trygghet, gemenskap och solidaritet.
Exakt vad som skulle utföras i en sådan samhällsplikt är fritt fram att drömma om, idéerna är lika
många som arbetsuppgifterna men här kommer några exempel:
Utbilda extra resurser (personer) som kan bidra vid kriser och katastrofer, få fram extra resurser
som tillfälligt kan stötta de mest utsatta i vårt samhälle till den hjälpen de behöver för att få en
bättre situation, stötta föreningsliv,
Det finns i samhället en utbredd bild utav att de som gjorde lumpen ofta växte upp, mognade
och hamnade på rätt köl (utifall att de var snett ute). Vi tror att en del av vägen dit var att låta
människor kliva ur sin bubbla, jobba tillsammans med andra människor och på riktigt lära sig att
ensam är inte starkast.
Låt oss bygga ett starkt och sammanhållet Sverige där vi tar hand om de svagaste, och låt en
förnyad syn på medborgarens plikt gentemot samhället vara en del av vägen dit.
Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov.
Partikongressen föreslås besluta:
E101:1 att Socialdemokraterna verkar för att utreda hur ett system för samhällsplikt skulle se ut
Nora Arbetarekommun
Nora arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E102
KARLSTADS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Kommunal omsorg-, vård- och pedagogplikt
Vården, skolan och omsorgen behöver mer resurser.
Oftast pratas det om att de behöver pengar. Absolut.
Den resurs som behövs mest inom alla tre instanser är människor.
Vi behöver fler människor, oavsett utbildning och förkunskap.
Helst till ett förmånligt pris.
På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med över 100 000 personer.
Många är unga.
Vi vill:
Utred för en form av plikt, likt värnplikt, där de som gått ut gymnasiet har möjlighet att få
arbete, mat, boende och fickpeng i utbyte mot 1 års arbete inom vård, skola, omsorg.
Att låta ungdomar arbeta inom dessa viktiga delar i samhället finns en förhoppning om att kunna
skapa ett solidariskare samhälle. Ett samhälle där alla har förståelse för de små, de äldre och de
utsatta. Och vet vad de har för behov och hur vi ska vara med dem, och ge dem den hjälp de
behöver.
En annan positiv effekt kan vara att få ungdomar intresserade av att utbilda sig vidare och arbeta
inom dessa områden.
Partikongressen föreslås besluta:
E102:1 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om hur en motsvarighet till värnplikten
inom skola, vård och omsorg kan utformas
Marcus Sjögren
Karlstads arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E103
LANDSKRONA ARBETAREKOMMUN
Nej till Nato medlemskap
Sverige har en 200 årig tradition av militär alliansfrihet, som tjänat oss väl under så väl andra
världskriget som kalla kriget. Den Svenska politiken är välkänd, respekterad och har ett starkt stöd
hos det svenska folket.
Vår militära alliansfrihet har bidragit till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Sveriges aktiva,
ansvarsfulla säkerhetspolitik och en trovärdig nationell försvarsförmåga har bidragit till Sveriges
särställning i världen. Det märks inte minst i våra FN uppdrag ett exempel är gränsbevakningen
mellan nord och syd Korea, där vi är ett av två länder som bevakar, det för att vi är alliansfria.
Sverige har en lång tradition av att medla i diplomati, fredsskapande arbete. Att länder och ledare
har förtroende för Sverige handlar bland annat om vår militära alliansfrihet och mod att säga
emot och ifrågasätta stormakters agerande.
Ett medlemskap i Nato skulle stå i direkt konflikt med traditionell svensk nedrustningspolitik.
Vår militära alliansfrihet gör oss starkare. Vår möjlighet och trovärdighet att vara pådrivande i det
globala nedrustningsarbetet. Vi bör själva förbehålla oss rätten att utforma storlek och inriktning
på vårt försvar baserat på vår egen säkerhetspolitiska bedömning.
Skälen för att överge Sveriges militära alliansfrihet har aldrig varit så svaga som nu. Just då lägger
de borgerliga partierna fram ett förslag om att Sverige skall närma sig NATO. Och till och med
bli medlem av försvarsalliansen. Tidpunkten för förslaget kunde inte vara sämre vald. I en tid
när osäkerhet råder över hela världen med regeringskriser, ökande motsättningar och otäcka
diktaturers utbredningar.
Vårt land är inte, ett strategiskt viktigt mål för Ryssland. Ett isolerat ryskt krig mot Sverige är inte
sannolikt. Att Ryssland upprustar är inte skäl nog för ett Nato medlemskap.
Sverige mål måste vara att skall skapa bra relationer med såväl USA som Ryssland då det skapar en
långsiktig hållbar fred i norra Europa.
Det folkliga försvaret med återinförande av allmänna värnplikten (som de borgliga lade ner med
3 rösters marginal) bidrar till ett starkt och modernt folkförsvar och bevarande av alliansfriheten.
Sveriges säkerhetspolitiska förmåga bör i första hand koncentreras på avspänning mellan EU och
Ryssland. I detta ligger förtroende skapande åtgärder där frihandel är en viktig faktor, avskaffande
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av resehinder som visumrestriktioner är exempel på en politik som tjänar Sverige och Europas
intressen.
Den Svenska militära alliansfriheten har varit framgångsrik och respekterad. Den har tjänat vårt
land väl och skapat grund för en ansvarstagande säkerhets politik låt oss bevara den.
Partikongressen föreslås besluta:
E103:1 att partikongressen ställer sig bakom motionen, säger ett klart och bestämt NEJ till ett
NATO-medlemskap och till ett ytterligare närmande till NATO
Härslövs-S Förening
Landskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E104
STOCKHOLMS PARTIDISTRIKT
Nej till vapenexport
I FN:s Universal Period Review fick Sverige rekommendationer från flera andra stater att sluta
exportera vapen till stater och konflikter där mänskliga rättigheter hotas att kränkas. Att Sverige
i dag både driver en linje som medlare och fredsmäklare i krigets Jemen, och samtidigt agerar
vapenexportör med miljontals kronor i vinst varje år är fel, omoraliskt och kontraproduktivt. All
vapenexport till länder som begår krigsförbrytelser och frångår internationell rätt måste genast
upphöra och bättre system för hur den feministiska utrikespolitiken även appliceras på detta
politikområde måste tillkomma.
Partikongressen föreslås besluta:
E104:1 att Socialdemokraterna driver på för att fullständigt och skyndsamt stoppa all
vapenexport till samtliga länder som är involverade i Jemenkonflikten, inklusive
vidareförsäljning
E104:2 att Socialdemokraterna driver på för att säkerställa att myndigheter med expertis i
jämställdhetsanalys, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och demokrati så som
Folke Bernadotte Akademin och SIDA är involverade i processen med licensiering av
vapenexport samt bidrar med grunden för exportanalys för vapenexport
E104:3 att Socialdemokraterna driver på för att inkludera jämställdhet som ett kriterium i den
vapenexportlagen baserat på den kritik framförd av CEDAW 2016
Unga s-kvinnor: Rebella
Stockholms partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E105
KARLSTADS ARBETAREKOMMUN
NPF-diagnos ska inte diskriminera
I en uppmärksammad granskning av Sveriges radio under 2020 framkom att ett flertal
blåljusmyndigheter, såsom polismyndigheten och räddningstjänsten samt även militären,
systematiskt sorterar bort ansökningar till utbildning och tjänster från sökande som har en
neuropsykiatrisk diagnos. Inom militären har en utredning om ansökningskriterierna påbörjats
och här verkar det finnas möjligheter till att ta bort de diskriminerande reglerna. Utredningen
kommer at presenteras under hösten 2021.
Inom polismyndigheten pågår inte någon liknande utredning, utan man kan fortfarande läsa på
deras webbplats att man inte kan bli polis om man har ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos
på grund av de många särskilda situationer som en polis kan ställas inför och som ställer höga krav
på förmåga att fatta beslut och att det skulle kunna innebära risker för en själv, kollegor eller andra.
Detta kan inte sägas vara något annat än diskriminerande. En neuropsykiatrisk diagnos innebär
inte att alla individer som har en diagnos har samma eller ens likvärdiga förutsättningar. En
människa är inte sin diagnos. Varje individ måste kunna söka och antas till en utbildning utifrån
en individuell prövning och bedömning.
Partikongressen föreslås besluta:
E105:1 att Socialdemokraterna verkar för att den diskriminering som begränsningen för personer
med NPF-diagnos innebär tas bort vid antagningsprocessen till utbildning för polis,
räddningstjänst, militär och andra blåljusmyndigheter
Sofia Magnusson, Hans Hellström, Ulrika Sharifi, Skåre/Råtorps Sf
Karlstads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E106
YSTADS ARBETAREKOMMUN
Om relevant försvarspolitik för fred
Varför anser politiker Putin vara större fara än brandrisker, naturkatastrofer eller internetattacker?
Är politiker alltså mer rädda för spöken än faktiska faror? Klimatkrisen hotar människors säkerhet
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både på nationell och global nivå. Antalet bränder och andra naturkatastrofer väntas bli ännu fler
och mer omfattande. Bränderna i Australien eller USAs Kalifornien eller glaciärkollapsen i Indien
är högaktuella exempel på extrema händelser vi kan förvänta oss fler av om vi inte lyckas begränsa
den globala upphettningen.
I FN pratar man om att klimatförändringar är en mycket starkt bidragande orsak till fattigdom
och till att konflikter riskerar att eskalera till krig. I den nationella säkerhetsstrategin från 2017,
som är tänkt att gälla de närmaste fem åren, skriver svenska regeringen att ”Klimatförändringarna
är ett allvarligt och växande hot mot den globala säkerheten … På inget annat område är
behovet av förebyggande större och mer uppenbart.” Klimatförändringarna är också en fråga som
engagerar och oroar svenskarna allt mer. Två av tre svenskar är mycket oroade över klimat och
miljö, enligt 2018 års SOM-undersökning. Man talar också om industrispionage, dator kraschar
och internetpåverkan vid demokratiska val. Regelbundet återkommer också terrordåd.
En bra fråga är därför: Varför satsar politikerna på kanoner, flyg och ubåtar, när klimatkrisen,
cyberangrepp och terroristangrepp är mest sannolika säkerhetsrisker? Regeringen konstaterar i
nationella säkerhetsstrategin att ”ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt
osannolikt.” Trots detta investeras det fem gånger så mycket i att hantera detta osannolika hot
än i att lösa klimatkrisen som är både sannolik och akut. I statsbudgeten 2020 fick det militära
nästan 60 miljarder och krisberedskapen 12 miljarder. Den sistnämnda posten var den största
klimatsatsningen någonsin och ett välbehövligt tillskott till ett utgiftsområde som länge varit
underfinansierat. Dessutom vill KD och M, som satt i en regering, som la hela försvaret i
malpåse, ha ytterligare 9 miljarder årligen i ökad försvarskostnad och L vill införa civilplikt. Enligt
säkerhetspolisen är de största hoten - förutom terroristhandlingar - cyberkampanjer och spionage
från bl.a. Ryssland, Kina och Iran, dvs flyktingspionage, industrispionage och åverkanskampanjer. Vi
behöver alltså försvara oss mot cyberattacker, cyberspionage, påverkanskampanjer och terroristdåd
samt de säkerhetsrisker som orsakas av klimat- och naturkatastrofer.
Peter Hultqvist, Michael Byden, Ebba Busch Thor och det borgerliga gänget, ja hela
försvarsberedningen, ja t.o.m. en majoritet av riksdagsledamöterna är liksom på en annan planet.
Det är som om man inte ser att det brinner i Australien och glömt att det brann i Sverige. Det
är som om man inte kommer ihåg attentatet mot Charlie Hebdo mfl terroristangrepp. Istället
sysslar man med spöken och hotar med Putin istället för att undersöka vad ”trollfabrikerna”
åstadkommer vid val och hur flyktingar utsätts för spionage och utpressning. Och vad hjälper då
kanoner, ubåtar, stridsvagnar och …?
Är det dags att vakna upp och se dagens faror? Är vi Socialdemokrater kanske i behov en
fredspolitik av aktuellt, helt nytt slag? Den försvarspolitik som partiet för närvarande bedriver
med utbyggnad av försvaret, omfattande investeringar i försvarsmateriel och närmande till
NATO är destruktiv och i grunden falsk. Destruktiv då rustning är en förberedelse för krig
och faktiskt ökar krigsrisken. I grunden falsk då den motiverats av att Putin skulle ha onda
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avsikter mot Sverige. Visst var det fel av Putin att ta Krim men ganska naturligt att inte vilja ha
det blivande NATO-landet Ukraina som hyresvärd för en av Rysslands största marinbaser. Vår
nuvarande försvarspolitik bygger också upp det försvarsindustriella komplexet, som gett Sverige
omfattande badwill såsom fredsnation och binder omfattande ekonomiska tillgångar som bättre
kan användas i välfärden och för att förebygga klimatkrisen. Socialdemokratiska Partiet bör
genomföra en omfattande medlemsdiskussion om hur försvaret skall moderniseras till dels en
insatsstyrka mot terrorister och ett utbyggt cyberförsvar dels ock en freds- och katastrofstyrka.
Dessutom bör diskussionen omfatta lämpliga industriomvandlingar för att bevara den stora
industriella kapaciteten och tekniska kunnandet som bör inriktas på civil produktion, särskilt
klimatinnovationer. En sådan omändring av försvarspolitiken skulle möta reella risker i Sverige
såsom terrordåd, cyberattacker, nationella katastrofer, svåra klimat- och miljöomvandlingar. De
välfärdstillskott som därigenom också blir möjliga skulle också vara bästa försvaret av demokratin.
Detta är en gigantisk omställning och en utmaning för partiet som därmed i enlighet med sin
historia skulle bidra till en säkrad världsfred.
Partikongressen föreslås besluta:
E106:1 att Socialdemokraterna påbörjar en diskussion om en modern och på verkliga behov
grundad försvarspolitik
E106:2 att Socialdemokraterna härvid klarlägger vad de faktiska säkerhetsriskerna är för Sverige
E106:3 att Socialdemokraterna verkar för att planer för ett modernt försvar anpassat till de
verkliga riskerna tas fram
Bo Widegren
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E107
STRÖMSTAD ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Om Sverige är en demokrati
Om Sverige är en demokrati. Är det konstigt att vi sprider vapen över världen. Är det så, att vi
inte riktigt tror själva, vad vi håller på med. Det är osannolikt att någon angriper Sverige. Det är
osannolikt att vi angriper någon annan stat.
Då frågar man sig, vad skall alla dessa vapen då användas till? Kanske är det så att den
psykologiska faktorn är det viktigaste i sammanhanget. Att det finns en trygghet, i att vapen
frälser oss. Jag kommer inte på något tillfälle, där vapen har varit till godo. Men det finns tusentals
tillfällen, där vapen sprider död och förintelse.
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Jag är socialdemokrat. Den läran lyfter människan, till något enastående. Och att livet är okränkbart.
Tankar från rörelsens barndom uttryckte att man skall inte döda någon som är lik en själv med
samma drömmar.
Min önskan är därför:
Partikongressen föreslås besluta:
E107:1 att börja avveckla skarpa vapen
E107:2 att omarbeta försvarsorganisationen för att passa dagens behov
E107:3 att prioritera miljöaspekten
E107:4 att avslå första att satsen
E107:5 att tillstyrka attsatserna två och tre
Bror-Willy Nilsson
Strömstad arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.

MOTION E108
GOTLANDS PARTIDISTRIKT
Omställning av krigsmaterieltillverkning till civil produktion
Sverige tillhör de större exportörerna av krigsmateriel i världen och exportvärdet ökar nu igen efter
några års lägre siffror. Totalt har det ökat kraftigt under detta århundrade. Det är ett misslyckande
för de fredssträvanden som inte minst socialdemokratin stått för. Även om vapenexporten
omgärdas av stränga regler om mottagare och användning går det inte att bortse från att mer
vapen gör världen till en farligare plats. Vapen och annan krigsmateriel kan på laglig eller olaglig
väg spridas för att slutligen hamna i händer där de brukas till aggressivitet eller terrorism, i stället
för försvar och säkerhet. Det går därmed inte heller att utesluta att svensktillverkad materiel kan
finnas med i bakgrunden till det stora antalet flyktingar i världen, inklusive de som söker skydd i
vårt land.
Krigsmaterielindustrin är samtidigt en viktig sektor för svensk sysselsättning och innovation.
Att kräva en omedelbar nedläggning av exporten skulle få stora och svårhanterade följder. Vi vill
därför återuppliva den långt ifrån nya idén om omställning till civil produktion. Den kompetens
som finns inom sektorn kan i många fall användas för fredliga syften, som uppspårning
och oskadliggörande av krigsmaterial, avancerad räddningsutrustning och rymdforskning.
Exportvärdet av alternativa produkter bör kunna bli väsentligt och sysselsättningen jämförbar eller
större.
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En sådan utveckling skulle ligga väl i linje med vårt agerande i internationella organ, bland annat
det fredsinstitut SIPRI som Sverige redan på 1960-talet inrättade och fortfarande hyser och
medfinansierar.
Frågan om civil omställning utreddes redan på 1980-talet under ledning av Inga Thorsson, vilket
finns redovisat i ”Med sikte på nedrustning” (SOU 1984:62, 1985:43). Bland annat föreslogs där
en särskild myndighet för att hantera omställningen.
Det arbete som utfördes inom ramen för Inga Thorssons utredning måste tas till vara. Dagens
situation ser delvis annorlunda ut, inte minst ger det spända världsläget och det ökade
försvarssamarbetet andra förutsättningar. En ny utredning behöver således göras.
Vi föreslår kongressen besluta
Partikongressen föreslås besluta:
E108:1 att partiet initierar en ny utredning av möjligheterna till omställning av den svenska
krigsmaterielindustrin till civil produktion
E108:2 att partiet verkar för inrättandet av en fredsmyndighet
S-kvinnor Gotland
Gotlands partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E109
STOCKHOLMS PARTIDISTRIKT
Stärk det civila försvaret, solidaritet gäller även i kris och krig
I och med försvarsbeslutet 2004 trädde Sverige slutgiltigt in vad som senare skulle komma att
kallas för den strategiska time-outen. Den största reduceringen av förband i försvarsmakten sedan
1925 var ett faktum och det regionala ansvaret som legat hos de olika militärregionerna övergick
till högkvarteret. Även det civila försvaret hade fått genomföra stora besparingar. Där vi tidigare
utbildat civilpliktiga brandmän fick det nu gå utan pliktpersonal. Inom våra olika myndigheter
föll många beredskapsuppgifter i glömska och förmågan till att samverka i krig mellan samhällets
olika aktörer stagnerade. Försvarsmakten har i flera rapporter, exempelvis Värnkraft och
Motståndskraft, konstaterat att en upprustning av det civila försvaret behövs och att frågan
bör utredas. Låt oss gå dem till mötes. Idag ser vi ett allt större behov av samverkan mellan
myndigheter och samhällets olika aktörer. Dels beroende på det försämrade säkerhetspolitiska
läget men även på grund av klimatförändringar. Det är genom ett helhetsgrepp ända från den
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lokala nivån till riksnivån som vi tillsammans kan bygga ett starkt totalförsvar som står sig
väl rustat inför kommande kriser. Solidaritet mellan landsbygd och stad, samverkan mellan
Försvarsmakten, MSB och andra civila myndigheter i vårt samhälle samt en tryggad tillväxt av
medel till denna samhällsbärande uppgift leder till ett tryggare samhälle för alla. För att säkerställa
att Sverige står väl rustat inför de kommande utmaningar behövs långsiktiga och väsentliga
investeringar i vårt civila försvar. I samverkan med våra myndigheter och relevanta fackförbund
kan vi även se till att den framtida civilplikten inte driver ner lönerna för någon yrkeskår. Låt oss
se till att alla i vårt svenska samhälle kan vara med och göra sin plikt, såväl som kräva sin rätt.
Partikongressen föreslås besluta:
E109:1 att Socialdemokraterna verkar för att öka stödet till det civila försvaret ytterligare
E109:2 att Socialdemokraterna utreder hur den framtida civilplikten skall utformas och när den
kan återinföras
E109:3 att Socialdemokraterna verkar för att öka samverkan mellan statliga myndigheter i frågor
om det civila försvaret och beredskapen
Socialdemokraternas Säkerhetspolitiska Klubb SSÄK
Stockholms partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E110
JÄRFÄLLA ARBETAREKOMMUN
Sverige behöver införa en säkerhetsberedning för att klara framtida kriser
Säkerhetspolitiken behöver bli ambitiösare, bredare och långsiktigare. Det mänskliga
säkerhetsperspektivet behöver hamna i fokus. Dagens och framtidens säkerhetspolitiska
utmaningar kännetecknas av nya hotbilder som den traditionella säkerhetsagendan idag inte
täcker upp för.
Säkerhetspolitiken behöver hanteras holistiskt och olika aktörer måste inkluderas i arbetet. För att
lyckas vill vi införa en säkerhetsberedning som kan hantera fler hotbilder såsom bekämpning av
klimathotet, globala hälsohot, utrotandet av fattigdom samt stärka rättsstaten.
En säkerhetsberedning skulle ta vid där försvarsberedningen inte räcker till – nämligen i att
hantera fler säkerhetshot för att på så vis öka stabiliteten, tryggheten och bidra till freden i
världen. Men en säkerhetsberedning behåller också den viktiga utgångspunkten om samarbete
och gemensamma prioriteringar för att skapa en långsiktighet i det säkerhetspolitiska arbetet.
Om en regering ensamt skulle fatta beslut om framtidens säkerhetspolitik finns det alltså risk för
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att en ny regering kommer att riva upp tidigare beslut. Vi menar därför att partiöverskridande
överenskommelser är avgörande i frågor om svensk säkerhetspolitik.
Den rådande pandemin har avtäckt bristerna i den svenska omsorgen samt hälso- och
sjukvårdssystemet; stor smittspridning på äldreboenden, bristande beredskapslager, privatiseringen
av apoteken och få intensivvårdsplatser är bara några av exemplen i nyhetsrapporteringen. Men
hälsokrisen har utlöst flera andra kriser. För det är så kriser fungerar. Ökad arbetslöshet globalt
kommer leda till humanitära katastrofer.
Kriserna sker på lokal, nationell och internationell nivå. Bland annat har mäns våld mot kvinnor
och barn ökat, i och med pandemin. Rapporter om att terrorgrupper har ökat sin rekrytering,
i spåren av den ökade fattigdomen. Covid-19 leder också till att hungern i världen ökar, en
humanitär kris av enorma mått. Som följd sätts bilaterala och multilaterala samarbeten under
stresstest. Detta påverkar Sveriges säkerhet då vi är beroende av hur säker vår omvärld är. Samtidigt
vill vissa krafter strypa det livsviktiga och säkerhetsskapande biståndet. Kortsiktiga slutsatser
med långsiktigt förödande konsekvenser. Om diplomatin är vår första försvarslinje så är hållbar
utveckling vår andra. Biståndets roll kan inte nog understrykas för att skapa säkerhet i världen.
Inför en säkerhetsberedning
Mitt i en kris är det naturligt att fokusera på just krisen. Det görs bäst genom att ha ett grundligt
förarbete med fungerande system på plats före en kris. De skulle kunna komma på plats med
hjälp av att en säkerhetsberedning tar ett helhetsgrepp och hjälper till att identifiera behov och
att prioritera resurserna som krävs. Det skulle minska antalet flaskhalsar och minskar antalet
snabbutredningar. Såväl politikens som myndigheternas arbete skulle underlättas.
Vi vill se en säkerhetsberedning vars arbete skulle inkluderar bred dialog mellan politik, berörda
myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Utgångspunkten för beredningens arbete bör ligga
både i det traditionella säkerhetsperspektivet och i det vidgade mänskliga säkerhetsperspektivet.
Syftet är att i en ny övergripande form långsiktigt gå igenom förutsättningarna att hantera
framtida utmaningar. Exempelvis genom att sektor för sektor gå igenom krisberedskapen på
alltifrån matförsörjning till krisstöd för individ och näringsliv. Detta i syfte att inte behöva
uppfinna nya lösningar när krisen kräver det.
En utredning om myndigheternas ansvar för krishantering sattes igång. Det är en nödvändig
utredning för att förtydliga aktörers roller i krishanteringsarbetet. Vi har också en övergripande
riktning för säkerhetspolitiken genom den Nationella säkerhetsstrategin. Båda dessa steg är
en bra början. Men vi saknar arbetet med att ge en samlad bild av vilka prioriteringar vi har,
vilka avvägningar vi gjort mellan dessa och vilka medel vi är villiga att gå in med över tid. Vår
resiliens avgörs av dessa prioriteringar och de görs bäst samlade i en säkerhetsberedning. Då
ökar också möjligheter för ansvarsutkrävande om någon regering rustar ned våra system. Hur en
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säkerhetsberedning införs, vem som ansvarar för den och vilka frågor som en säkerhetsberedning
ska hantera behöver utredas. Arbetet är långsiktigt och kommer att ta tid innan det är på plats.
Men väl på plats skulle vi stärka den samlade säkerhetspolitiken.
Avsaknaden av en säkerhetsberedning är ett resultat av långvarigt fokus på säkerhetspolitiken
utifrån de försvarspolitiska perspektiven. Det här är en grundlig miss som Sverige och många
länder med oss får sota för idag. Hade vi haft en säkerhetsberedning som arbetat lika grundligt
som försvarsberedningen gjort inom sitt område, så hade hanteringen av olika följdeffekter
av coronakrisen kanske kunnat hanteras bättre. Samma princip gäller också för andra
säkerhetspolitiska områden.
Vi menar att säkerhetspolitiken förtjänar en egen beredning. En där vi sätter människan i
centrum. En feministisk och grön säkerhetspolitik. En säkerhetspolitik som handlar om liv och
värdighet. En hållbar säkerhet som skapas genom tydliga politiska och ekonomiska prioriteringar.
För är det något vi vet om framtiden så är det att nya kriser väntar runt hörnet.
Det är dags att på allvar förändra krisberedskapen och säkerhetspolitiken i spåren av Covid-19
pandemin.
Partikongressen föreslås besluta:
E110:1 att Socialdemokraterna verkar för att en utredning tillsätts om hur en säkerhetsberedning
bör utformas i syfte att stärka svensk säkerhetspolitik i enlighet med motionens
intentioner
Järfälla Arbetarekommun
Järfälla arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E111
ULRICEHAMNS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Sverige måste ta bättre hand om sina krigsveteraner
Få vet och ännu färre tänker på att vi i Sverige har utlandsveteraner som tjänstgjort i
krigsområden med stor risk för sina egna liv. En del betalar det högsta priset redan i fält, medan
andra tyvärr dör i det tysta hemma i trygga Sverige, långt efter sin insats.
De avslutar sitt eget liv. Detta på grund av att dom inte får det stöd från staten de så väl förtjänar.
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De mår så dåligt att de inte längre orkar kämpa mot de myndigheter som skall hjälpa, inte stjälpa.
I Sverige finns, vad jag vet i alla fall, tyvärr ingen statistik över hur många som tar livet av sig på
grund av att dom mår dåligt efter sina krigsupplevelser, men senast härom veckan har vi haft två
begravningar av veteranbröder, R I P bröder.
Men i USA för dom statistik över hur många som tar livet av sig per dag. Just det, per dag tar 22
krigsveteraner livet av sig. Sug på den siffran lite, 22 människor dagligen bara i USA mår så dåligt
av sina krigsupplevelser att dom beslutar sig för att ta sina egna liv. Hur många är det då i hela
världen?
Vårt land och berörda myndigheter måste vara mer beredda på att ta hand om veteraner som
kommer hem med svåra upplevelser efter tjänstgöring i krigsdrabbade områden där dom försökt
skapa fred och trygghet för människor i krig.
Statsministern sa på veterandagen i sitt tal 2019, att självklart ska Sverige som nation ta hand om
de veteraner som inte mår bra efter sin tjänstgöring. Av detta ser inte veteranerna något, snarare
får de kämpa mot statens väderkvarnar tills de inte orkar längre.
Statens ”Tack för din insats” räcker inte. Har vi råd att skicka trupp utomlands så har vi råd att ta
hand om dom när de kommer tillbaka också. Det är Sveriges och statens skyldighet.
Partikongressen föreslås besluta:
E111:1 att Socialdemokraterna arbetar för att Försäkringskassan alltid skall bedöma arbetsskada
när en utlandsveteran blivit skadad, både psykisk skadad (PTSD) och fysisk skadad
E111:2 att Socialdemokraterna arbetar för att det skall öppnas fler veterancenter runt om i landet
där utlandsveteraner får den hjälp dom behöver och förtjänar. Idag finns bara ett (1)
veterancenter i Uppsala och det betyder långa och dyra resor för dom som har det
sämst ställt
E111:3 att Socialdemokraterna arbetar för att en utlandsveteran aldrig skall kunna bli
utförsäkrad från Försäkringskassan. Alternativt att Socialdemokraterna arbetar för
att Staten och Försvarsmakten upprättar en fond och där avsätter pengar årligen så
veteraner kan söka ekonomisk hjälp
E111:4 att Socialdemokraterna arbetar för gratis A-kassa, gratis sjuk- och tandvård för våra
utlandsveteraner, även efter tjänstgöring
Mattias Green-Andersson
Ulricehamns arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.
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MOTION E112
TRELLEBORG ARBETAREKOMMUN
Sveriges beredskap måste bli bättre
Coronakrisen har med förskräckande tydlighet avslöjat bristerna i Sveriges beredskap. Det gäller
såväl livs- och läkemedelsförsörjning som medicinsk utrustning och kapacitet.
Det har visat sig mycket olyckligt och osäkert att avveckla alla lager och att sälja ut så mycket
tillverkning av viktiga produkter till andra länder. Tidigare hade vi mycket sådan produktion i
Sverige och det går att bygga upp sådan igen.
Det har också blivit tydligt att vår sjukvård måste byggas ut och få en kapacitet som matchar
behoven i vår växande befolkning.
Äldreomsorgen måste få de resurser som krävs för att ta hand om en växande äldre befolkning.
Personalen måste få de villkor och den utrustning som krävs för att kunna ge en säker vård.
Sveriges beredskapsorganisation behöver uppenbarligen ses över. Detsamma gäller lagstiftningen.
Vilka krav som ska ställas på ansvariga myndigheter och leverantörer måste förtydligas. Livsviktig
produktion måste finnas i svensk ägo.
Partikongressen föreslås besluta:
E112:1 att Sveriges beredskapsorganisation ses över och rustas upp
E112:2 att relevant lagstiftning skärps
E112:3 att Sverige bygger upp viktiga beredskapslager
E112:4 att för beredskap viktig produktion åter byggs upp i Sverige
S-Kvinnor i Trelleborg
Trelleborg arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E113
OSKARSHAMNS ARBETAREKOMMUN
Säkerhetsklassning av transportfartyg för kärnavfall
De svenska kärnkraftverken ligger vid kusten och har egna hamnar. Svensk Kärnbränslehantering
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AB:s (SKB) fartyg M/S Sigrid transporterar avfallet därifrån till anläggningarna i Oskarshamn och
Forsmark där det mellanlagras.
I Sverige transporteras i stort sett allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till sjöss.
SKB:s fartyg M/S Sigrid hämtar avfallet vid kärnkraftverken och kör det till anläggningarna i
Oskarshamn och Forsmark. En liten mängd låg- och medelaktivt avfall transporteras även från
forskningsanläggningen Studsvik.
Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt material. Fartyget byggdes 2011–2013 och
är klassat enligt International Maritime Organisation (IMO:s) högsta nivå, INF 3, för fartyg som
transporterar radioaktivt material.
Sigrid är utrustat med extra kommunikationsutrustning och har många säkerhetshöjande
funktioner. Till exempel är viktiga system dubblerade och separerade för att bidra till hög
drifttillgänglighet och flexibilitet. Om ett viktigt system fallerar under en resa, till exempel på
grund av ett mekaniskt fel eller en olycka, finns det reservsystem som tar vid.
Sigrid ägs av SKB men drift och bemanning sköts av Furetank Rederi AB.
Det är angeläget att transporterna av använt kärnbränsle kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.
Kärnbränslefartyget M/S Sigrid är i dag inte klassat som skyddsobjekt, men däremot är övriga
kärntekniska anläggningar det. Skyddslagen skulle ge SKB, som ansvarig för transporterna,
ökade möjligheter att agera proaktivt och öka säkerhetsmarginalerna. Detta är också något som
den lokala säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun har påtalat. Även Östhammars kommun
har påtalat vikten av att denna fråga löses på sådant sätt att transporterna genom kommunen
kan ske på ett så säkert sätt som möjligt. Dessa kommuner tar ett stort ansvar för rikets
energiförsörjning och det är av största vikt att riksdagen hörsammar deras önskemål vad gäller
säkerhetsskyddslagstiftning. Kärnbränsletransporterna sker ofta inomskärs och ryms då inom
berörd kommuns geografiska områdesansvar.
SKB:s har även uttryckt önskemål om att det fartyg som transporterar kärnämne och/eller använt
kärnbränsle ska betraktas som skyddsobjekt likväl som de fasta anläggningar som transporterna
går emellan. Detta så att även transporterna därmed tillförsäkras det skydd som är mer robust
än de försiktighetsmått och skydd verksamheten omfattas av enligt kärntekniklagen. Också
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att det vore positivt för kärnsäkerheten
om dagens krav på tillståndshavaren kompletteras med befogenheter att vidta nödvändiga
skyddsåtgärder.
SSM:s bedömning är att det för en säker elförsörjning är viktigt med ett konsekvent skydd
för hela processen, inklusive transporterna. Deras bedömning är att utöver betydelsen för
en fungerande elförsörjning har den kärntekniska verksamheten höga skyddsvärden. Det
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gäller i synnerhet en säker drift av reaktorerna men även en säker hantering av det bestrålade
kärnbränslet, inklusive bortforsling av använt kärnbränsle. Eftersom M/S Sigrid är ett för
ändamålet specialbyggt fartyg som inte enkelt kan ersättas anser SSM att det därför inte heller bör
lämnas utanför de skyddsåtgärder, främst bevakningsåtgärder, som tillämpas för övriga delar av
kärnenergiförsörjningen. SSM bedömer att kärntekniklagens utformning inte är lämplig för att
reglera specifika skydd mot antagonistiska hot såsom bruk av tvångsmedel.
Transporterna av använt kärnbränsle måste ske så säkert som möjligt. Kärnbränslefartyget M/S
Sigrid bör därför klassas som skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen.
Partikongressen föreslås besluta:
E113:1 att Socialdemokraternas ska verka för att kärnbränslefartyget M/S Sigrid klassas som
skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen
Laila Naraghi
Oskarshamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E114
VÄSTERÅS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)
Upphör med vapenförsäljningen till andra länder
Att Sverige bedriver vapenexport är ett faktum. Sverige exporterar vapen till demokratier såväl
som icke-demokratier. Det har visat sig att svenska vapen som sålts till Saudiarabien bland annat
använts i inbördeskriget i Jemen. Det inbördeskriget som idag ses som vår tids största humanitära
katastrof. Dessa vapen har kunnat spåras med hjälp av serienummer precis som allt annat som
tillverkas i massproduktion. Det får vara nog med detta. Att hålla på såhär riskerar starkt att göra
Sverige delaktiga i krig flera gånger. I praktiken betyder det att svenska vapen säljs till länder som
direkt eller indirekt deltar i krig.
Under 2016 samlades världens ledare i FN och tog fram de globala målen, också kända som
Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 mål för hållbar utveckling, i alla länder. Sveriges regering
har deklarerat att Sverige ska vara en av de ledande staterna i implementeringen av Agenda
2030 i världen. Den svenska vapenexporten till fattiga, odemokratiska länder samt till MRförtryckare och länder i väpnad konflikt står dock i tydlig motsättning till målen i Agenda 2030.
Vapenexporten är en stor och tydlig målkonflikt i svensk politik. För att Sverige ska kunna vara
trovärdig i sina ansträngningar för samtliga av de mål som lyfts inom Agenda 2030 måste denna
konflikt adresseras och åtgärdas.
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Sverige ska också förhålla sig till EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. Den innehåller
åtta kriterier; exempelvis ska hänsyn tas till mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna
samt för den internationella humanitära rätten vid beviljande av tillstånd.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Partikongressen föreslås besluta:
E114:1 att det socialdemokratiska partiet verkar för att Sverige upphör med svensk vapenexport
till alla icke-demokratiska länder
Tjänstemannasossen
Västerås arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.

MOTION E115
LOMMA ARBETAREKOMMUN
Vidareutveckla Sveriges krishanteringsförmåga
Innan Corona-pandemin slog till så var uppfattningen att svenska myndigheter och förvaltningar
oftast har god förmåga att hantera en vardag som är förutseende.
Däremot när olika typer av extraordinära händelser inträffar såsom Corona-pandemin,
flyktingkrisen 2015, Tsunami-katastrofen, de olika skogsbränderna som drabbat landet men
också tex den negativa utvecklingen kring gängkriminaliteten så är startsträckan och förmågan att
samordna samhällets olika funktioner inte tillräckligt god.
Corona-pandemin visar också att samordning mellan statliga myndigheter, regioner och
kommuner inte är så etablerade som krävs för att klara en kris.
I slutändan når man fram till bra lösningar vilket innebär att förmågan och kompetensen
finns där, men väggarna som skapar silos mellan verksamheterna är för höga. Många kritiska
verksamheter är också privatiserade vilket gör situationen ännu mer komplex.
Samtidigt så ökar sannolikheten för nya kriser i framtiden inom tex klimat, energi, flyktingar, nya
pandemier eller försämrat säkerhetspolitiskt läge där vårt samhälle är alltmer sårbart för denna typ
av små och stora kriser.
Det är alltså för framtiden avgörande att Sverige i både små och stora kriser fungerar och att
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vi som parti genom våra förtroendevalda säkerställer att det finns den beredskap, förmåga och
flexibilitet när krisen slår till.
Partikongressen föreslås besluta:
E115:1 att Socialdemokraterna i kommuner och dess intresseorganisationer, kommunförbundet
och SKR, driver på för att utveckla det lagstadgade kravet på krisledning och
krishantering till att vara en del av totalförsvaret
E115:2 att Socialdemokraterna verkar genom våra förtroendevalda för att region och kommuner
i Skåne skapar bättre förutsättningar, medvetande och prioritet för att bättre klara av
att hantera små och stora kriser
Sebastian Merlöv
Lomma arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION E116
SÖDERTÄLJE ARBETAREKOMMUN
Återinför allmän värnplikt för ökad säkerhet och samhällsgemenskap
Den socialdemokratiska regeringen har tagit stora kliv för ett förstärkt svenskt försvar efter
att värnplikten vilat sedan 2010. 2014 återupptogs repetitionsutbildningar och 2018 såg vi
en kull 18-åringar mönstra. Det är en mycket glädjande utveckling. Regeringen har också
succesivt förstärkt anslagen till försvaret och aviserat ytterligare förstärkningar i propositionen
”Totalförsvaret 2021–2025” som lämnades till riksdagen under hösten 2020. I denna föreslås
bland annat en fortsatt utbyggnad av grundutbildningen så att den 2025 kommer att omfatta
8 000 värnpliktiga. Denna utbyggnad är välkommen men bör enligt vår mening fortsätta med
målet att alla i den aktuella åldersgruppen ska omfattas.
Genom värnplikten skapas vinster som gynnar både medborgaren och samhället i stort. Vi ser
vinster inom flera områden, här nedan beskriver vi några av dem:
• Ett förstärkt försvar, genom en allmän värnplikt, stärker landets säkerhet för såväl kust, luftrum
och land samt ger förstärkt skydd för digitala angrepp från främmande makt.
• Allmän värnplikt har en funktion som främjande av integration och gemenskap. Om alla
svenska medborgare som fyller 18 kallas till mönstring och merparten av dessa ska göra
värnplikt har vi en plattform där alla möts och tar ansvar för vårt land tillsammans. Det blir en
svårslagen del av integrationen. Att ha en viktig uppgift och en självklar tillhörighet är något
som alltför många unga saknar idag och värnplikten blir därmed en chans att ”växa till sig”, lära
sig ta ansvar och ta ett steg in i vuxenvärlden.
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• Fler levande förband ger en större stabilitet och större möjligheter att utnyttja det civila
försvaret. exempel är Södertäljes ING 1, vars största uppgift var att se till att transporter över
Södertälje kanal skulle fungera även ifall broarna sprängdes, men som även skulle kunna
sättas in vid civilförsvarsinsatser. Förbanden och civilförsvaret skulle därmed kunna bli en
ännu viktigare resurs vid icke-militära insatser, som exempelvis under pandemier eller vid
skogsbränder och översvämningar, som vi sett i förödande omfattning vid flera tillfällen det
senaste decenniet.
Partikongressen föreslås besluta:
E116:1 att Socialdemokraterna arbetar för en modern värnplikt som omfattar både militär och
civil pliktverksamhet
E116:2 att Socialdemokraterna arbetar för att alla ungdomar som fyller 18 ska kallas till
mönstring
Södertälje arbetarekommun
Södertälje arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION E117
HÖÖRS ARBETAREKOMMUN
Återskapa det civila försvaret omgående
Åter igen har marknaden visat att den inte kan upprätthålla viktiga samhällsfunktioner eller
nyttor. Covid-19 vaccinet som ska tas fram och produceras av privata företag kan inte leverera
enligt uppgörelser och avtal. Länder där de produceras blockerar leveranser mm. Detta visar på
hur sårbara vi är när samhället litar på privata företag som agerar på en global marknad.
Tidigare hade Sverige haft både forskning och produktion av viktiga läkemedel inom
Civilförsvaret och med statlig produktion i många fall. Vi hade också beredskapslager av både
medicinskt material, drivmedel och livsmedel mm.
Det är hög tid för oss Socialdemokrater att inse att marknaden inte alltid ställer upp om det blir
kris. Vi måste klara oss själv. Så återupprätta därför Civilförsvaret med modell från 1960-talet så
fort som möjligt.
Partikongressen föreslås besluta:
E117:1 att våra Riksdagsmän och ministrar får i uppgift att med kraft och skyndsamt arbeta
enligt motionens intentioner att återskapa det civila försvaret
Stefan Lissmark
Höörs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

== SLUT ==
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