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Jämtlands pd 
 
Socialdemokraterna i Jämtlands län vill lämna följande synpunkter på 
programförslaget. Åsikterna baseras på grupparbeten vid partidistriktets 
Förtroenderåd 17 november (anteckningar bifogas) och summering/diskussion vid 
distriktsstyrelsens möte 8 december.  
 
Allmänt 

 
Överlag anser vi att dispositionen av programmet är förtjänstfullt pedagogisk. Vi ser 
det också som rimligt att programmet förkortats vad gäller historiedelen. En nackdel 
med detta kan vara att den ”partigemensamma” historieskrivningen ersätts av 
enskilda skribenter av studiematerial och liknande.   
 
Språket är till större delen lättillgängligt, men det finns behov av ytterligare 
bearbetning, det verkar nu som om olika pennor skrivit olika delar, bland annat vad 
gäller EU. Särskilt i avsnittet ”Vår politik” finns upprepningar och redigering bör 
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kunna förkorta texten. Vissa stycken känns som att de mer hör hemma i politiska 
riktlinjer. En del skrivningar bör renodlas till övergripande resonemang och 
principer, som att ”Kina” och ”kineser” nämns men inga andra länder, gruvor men 
inga andra branscher/näringar. I vissa delar menar vi att omarbetningen i förhållande 
till tidigare program har gått väl långt. Det gäller till exempel en del av 
formuleringarna i inledningens ”vision” där tidigare text har försvunnit, som 
slutmeningen ”Sina djupaste rötter har socialdemokratin i övertygelsen om alla 
människors lika värde och varje människas okränkbarhet.” Vårt partiprogram är ett 
levande idéarv och bör behandlas varsamt.  
 
Vad gäller sakligt innehåll vill vi understryka att klimat- och miljöfrågor rakt igenom 
programmet behöver ges en mer framskjuten plats. Det finns här och var i 
programförslaget skrivningar som kan upplevas som att miljöhänsyn ”hakas på” – 
när vi istället behöver ha livsbetingelserna och naturens villkor som utgångspunkt. 
Hoten växer dramatiskt i dessa ödesfrågor och socialdemokratin måste som 
framtidsbärande parti tydligt utgå från de oundgängliga ekologiska sambanden, peka 
på lösningar och visioner, ge hopp.  
 

Vision och värderingar 

 
Vi vill gärna se utvecklade skrivningar om demokrati. Allt börjar och slutar med 
demokrati. Bara i det demokratiska samhället kan friheten, jämlikheten, solidariteten 
förverkligas, och det i sin tur stärker och fördjupar demokratin. 
  
Vi ser gärna att det nya, avslutande avsnittet ”Arbetets värde” också får omfatta 
bildningstanken – den i arbetarrörelsen klassiska idén om varje människas potential 
och möjlighet att växa och utvecklas livet igenom. Socialdemokratin vill bygga ett 
samhälle där alla har förutsättningar att förverkliga sina bästa stämningars längtan, 
där människans frigörelse är målet. Bildningstanken är en del av vår idétradition och 
samtidigt ett modernt och utvecklingsinriktat synsätt, när kunskap och kompetens 
blir allt viktigare. Bildningstanken knyter också ihop lärande och utbildning för 
arbetslivet med kultur och folkbildning för ett aktivt medborgarskap och vitalt 
samhällsliv.   

 

Vi ser det också som angeläget att hållbarhet och ekologiska samband får 
utrymme i avsnitten om vision och värderingar. Vår demokratisyn kräver att gränser 
sätts för överexploatering av människa och miljö, och att naturresurser fördelas 
rättvist och rimligt mellan människor och över tid, och brukas, inte förbrukas. I 
begreppet solidaritet behöver det ömsesidiga beroendet människa och natur 
poängteras, inklusive att det också är ett egenintresse för människan. Klimatkrisen 
sätter solidariteten på sitt yttersta prov. Människan är en del av naturen, inte bara har 
en relation med naturen. Förutom politiska friheter och ekonomiska, sociala och 
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kulturella rättigheter behövs något om ekologisk balans, rättigheten att bruka vad 
naturen ger men skyldigheten att hushålla med jordens resurser. 

 

Vi saknar skrivningar om framtidstro, arbetarrörelsens framstegsoptimism och 
även om tilltron till människans egen förmåga till utveckling och skapande om bara 
samhället ger förutsättningar. Här passar också ”visionen” från arbetet med 
”Löftet/framtidsstrategin in – det är rimligt att det arbetet återspeglas i det nya 
partiprogrammet.  

 

Vår samhällssyn 

 

Under ”Maktstrukturer” i samband med texten om genusordning ser vi gärna 
skrivningar om jämställdhet.  
 

Det nya avsnittet ”Produktion, reproduktion och natur” är ett vällovligt försök att 
foga en ytterligare grundsten till vår samhällsanalys. Det är dock inte helt 
lättillgängligt. 
 
Världen av idag 

 
Här behövs utvecklade skrivningar om klimat- och miljöfrågorna, det handlar inte 
bara om klimat utan även naturresurser, hållbarhet, livskvalitet mm. 
Befolkningsfrågan är överhuvudtaget inte nämnd. 
 
Vår politik 

 

Texten om Europa känns defensiv. EU behöver ju beskrivas framför allt som ett 
redskap för att klara de globala utmaningar som beskrivs i avsnittet ”Världen av 
idag”.  
 
I avsnittet om välfärd och trygghet saknas skrivningar om välfärdens framtida 
finansering, med tanke bland annat på de demografiska och regionala utmaningarna. 
Utmaningen är inte minst att alla kommuner och landsting ska kunna klara sitt 
välfärdsuppdrag. Det handlar bland annat om rättvis ekonomisk fördelning i landet, 
med skatteutjämning och fördelning av den ekonomiska ersättningen för 
exploaterade naturresurser.  
 
Fördelningspolitikens betydelse för enskilda människors möjlighet att leva ett bättre 
liv är inte heller tillräckligt väl belyst. Av var och en efter förmåga, till var och en 
efter behov – en central del av socialdemokratisk idétradition. Trygga människor 
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vågar, är en annan, mer nutida beskrivning av fördelningspolitikens roll. Till stycket 
om socialförsäkringar med mera bör också pensionen fogas. 
 
Den sociala bostadspolitiken inklusive en progressiv, reformistisk samhällsplanering 
behöver beskrivas. En framsynt samhällsplanering är nödvändig bland annat för att 
möta miljöproblem och segregation. Bostads- och samhällsplaneringspolitiken 
innehåller konkreta framtidsvisioner: Hur vill vi bo, leva och verka i framtiden? 
 
I avsnittet om arbete och tillväxt kan det med fördel göras tydligare hur vi möter den 
nya, omfattande otryggheten på arbetsmarknaden, och verkar för trygga och 
utvecklande arbeten. 
I detta avsnitt nämns inte heller den ekologiska omställningens möjligheter att skapa 
innovationer, arbetstillfällen och företagande. Det är en mycket viktig och spännande 
framtidsfråga.  
 
I texten om kunskap och kultur behöver - liksom det redan görs för kulturen - 
betonas att utbildningsinstitutioner ska finnas över hela landet. Det handlar inte 
minst om högskola och forskning – en nyckelfråga för framtidens tillväxt och 
sysselsättning. Bredd i forskningen är en förutsättning för spetsforskning, samverkan 
med näringsliv och omgivande samhälle i hela landet ökar den gemensamma 
innovationskraften.  
 
Vi uppskattar de avslutande avsnitten om demokrati respektive tillit och gemenskap 
men ser gärna mer om medborgarinflytande, social ekonomi och sociala företag.  
 
Flera grupper vid vårt förtroenderåd efterlyste också partiprogrammet i en ”lätt-läst” 
version och definitioner av nyckelbegrepp. 
 
Anna-Caren Sätherberg 
Ordförande socialdemokraterna Jämtlands län 
070-2209165 
 
Eva Marcusdotter  
Ombudsman  
070-6967770 
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Grupparbete om partiprogramremissen – Förtroenderådet 121117, 
Socialdemokraterna Jämtlands län 
 
 
1) Vilka frågor är viktigast i ett framtidsinriktat socialdemokratiskt 
partiprogram – med sikte på år 2025? 
 
* Tillit och gemenskap hur vi utvecklar demokratin i partiet och våra liv. Där även 
demokratiskt företagande kan utveckla hållbar solidarisk tillväxt. 
* Utbildning, jobbfrågor. 
* Upprätta typ ”saltsjöavtalet” med småföretag 
* Framtidens pension 
* Kultur 
* Kompetensförsörjning 
* Infrastruktur/digital 
* Välfärdsfrågorna 
* Medborgardemokrati – att de enskilda medborgarna vill och bör ges mer 
inflytande.  
* Vi behöver förhålla oss till dem som bara köper ”delar av konceptet” i vår politik. 
* Miljöfrågor 
* Bostadspolitiken 
* Välfärdsfrågan 
* Full sysselsättning – väl fungerande arbetsmarknad. 
* Lika förutsättningar – tillgängligt samhälle. 
* Hållbart – avsnittet om klimatförändringar – större utrymme! 
* Regionala frågor. Jaktfrågan är stor i flera områden och måste lyftas upp! Respekt 
för regionala intressen! 
* Fördelningspolitik (lyftas fram mer, kommer först på sid 45) 
* Livspussel! (tydligare nu under sid 14-15) 
* LNP (lyckonationalprodukt). Mäta andra värden än produktion! Annars kommer vi 
inte värdera dessa lika mycket som produktion (BNP) 
* Det hållbara samhället: miljö, ekonomi, socialt – vässa miljöpolitiken! 
* Jobb, utbildning o integration. OBS! Integrationspolitiken måste debatteras o föra 
fram våra lösningar. 
* Jobb (arbete), utbildning 
* Välfärdsfrågor 
* Fördelningsfrågor 
* Jobb o utbildning och miljöfrågor – jobben ur miljöperspektiv, ny marknad, inga 
urangruvor 
* Möjligheter till kunskap – Kultur kan vara en bärare, arbetsmarknadsutbildningar, 
möjlighet till studier och karriärbyte hela arbetslivet. 
* Regionalpolitik – Infrastruktur. Järnväg, vägar och flyg i hela landet. Turismen är en 
viktig näring. Ekonomisk fördelning i landet – RÄTTVIS! 
* Sysselsättning, tillväxt, miljö. Hur garantera vård och omsorg för alla. 
* Utbildning och kunskapssyn. 
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* Internationalisering. Vårt beroende av omvärlden, hur påverka omvärlden. 
* Minska konflikter 
 
 
 
 
 
 
 
2) Se över disposition/rubriken. Saknas något? Behöver något understrykas 
mer? 
 
* Rubrik om integration. Samla ihop skrivningarna om integration som är spridd 
under olika rubriker, för att få en tydligare spet mot de fördomar SD sprider kring 
integrationen. Eller förtydliga frågan genom en bra innehållsförteckning. Gäller även 
miljöfrågorna. 
* Infrastruktur/digitala 
* Pension 
* Invandring 
* Tydligare kring uttaget av vinster i välfärden. 
* Den nya ojämlikheten, 3:e stycket, sista meningen: att även inom Sverige har 
ojämlikheten vuxit (ex kust-inland, storstad-glesbygd). 
* En rubrik, egen rubrik om jämställdhet, i ett feministiskt partis partiprogram. 
* Folkhälsa och förebyggande hälsoarbete – egen rubrik. 
* Att i vår politik inte bara tala om internationell solidaritet, utan även tala om 
solidaritet inom landet. 
* Produktion, reproduktion och natur. Svårbegripligt avsnitt. Prata familjebildande 
istället för reproduktion (sidan 50, sista meningen) 
* Fördelningspolitik i Sverige. Nationellt – Regionalt/landsting – Kommun. Egen 
rubrik, lyftas fram (44) 
* Ordlista/definitioner av nyckelbegrepp. 
* Hållbarhet/Miljö lyftas upp i inte ”bara” klimatförändringar….. Framtidsfråga! 
Egen rubrik? 
* Miljöfrågorna bör lyftas fram. 
* Utveckla vård och omsorg - vision i detta avsnitt. 
* Miljöfrågorna 
* Hållbart samhälle 
* Sverige av idag (rubriken saknas) Nulägesanalys. 
 
 
3) Vår vision – våra värderingar. Behöver något läggas till/bli tydligare? 
 
* Att skriva tydligare om jämställdhet då jämlikhet inte täcker vår vilja om allas olika 
värde. 
Jämställdhet är nämnt 1 gång sidan 31 i samband med EU. 
* Hur stora vinster får ett bolag ha? Vad är vinst och vad är övervinst? 



 

 
 

7 (42) 

* Vad säger ideologin om non-profit? 
* Tidlöst – gäller fortfarande. 
* Miljöfrågan o Hållbarhet! Stycket utvecklas med social hållbarhet/folkhälsa och 
hållbar utveckling/miljö och hushålla med jordens resurser. Vart tog det 
”Gröna/Hållbara folkhemmet” vägen? (Kan skapa många nya jobb t.ex) 
* Utveckla begreppet solidaritet så det ömsesidiga beroendet poängteras mer, att det 
också är ett egenintresse. 
* Klimat och natur utvecklas mera. Människan är en del av naturen, inte bara har en 
relation till den. 
* Vi saknar ordet framtidstro och något om tilltron till individens egen förmåga om 
samhället ger förutsättningar. 
* Vi behöver fler visioner. Hur ska människan bo i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
4) Andra synpunkter? 
 
* Bra skrivning sidan 41 om kulturen– en tydlighet att det inte är kommersiella 
krafter som skall styra. 
* Bra strukturerat. 
* Mycket bättre jämfört med förra partiprogrammet 2010. 
* Partiprogrammet ska kunna läsas och förstås av alla. Uttryckas mindre 
”byråkratiskt” för att främja delaktighet. 
* Globalt arbete, hur öka socialdemokratiska värderingar globalt? 
* Inte OK med vinster i välfärden. 
* 42, Musik o kulturskolor = avgiftsfri och tillgänglig för alla 
* Vi kommer diskutera detta i partiet – och återkomma med mer välformulerade 
synpunkter 
* Partiprogrammet bör finnas i en ”lättläst” version (tillgänglighet för ALLA) och 
definitioner av nyckelbegrepp bifogas t.ex. ”Den nya produktionsordningen” – Vad 
är det? 
* Vara övertydliga i att vi är bäst och mest ansvarsfulla i att styra landets ekonomi (slå 
Borg på fingrarna) 
* Populärversion tas fram 
* Sid 31 första meningen – ”Konsumentperspektivet…. Säkra livsmedel, 
miljöhänsyn, goda arbetsvillkor för anställda och goda livsvillkor för djuren är 
grundprincipen. 
* Jordbruket i Europa ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. 
* Vår politik. Samma hållning av hela Sverige. Hur möjliggöra att människor kan 
bygga och bo i hela Sverige. 
* Rättväsendets effektivitet måste höjas 
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Jönköpings pd 
 
Ett partiprogram anger värdegrunden i vårt parti. Den ideologi som styr de beslut 
som skall tas fram och fattas på många olika nivåer och i många olika församlingar. 
Ett partiprogram skall ge stöd och ledning i framtida arbete och kan därför inte vara 
för konkret i sakfrågor utan hålla sig till en beskrivning av vad partiets 
grundvärderingar är.  
 
Presenterat remissförslag anser vi beskriver detta. Socialdemokraternas hörnstenar är 
Jämlikhet, Frihet och Solidaritet. Tre tidlösa ord. Sambandet mellan välfärd och 
tillväxt kräver att det finns en långsiktigt demokratiskt styrd fördelningspolitik som 
sätter människan och miljön centrum.  
 
Socialdemokraterna har alltid varit ett parti som haft en vision för framtiden, som 
med sin reformpolitik visat på hur framtiden kan formas för en samhällsutveckling 
med alla människors lika värde. Den historiska utvecklingen visar samtidigt 
betydelsen av en hållbar partipolitisk politiks möjligheter, Socialdemokratin har under 
många år haft regeringsansvar även om det sällan varit i ett majoritetsförhållande. 
Den svenska modellen har tillkommit tack vare en vision om framtiden och genom 
en medveten politik för jämlikhet, frihet och solidaritet. Ett parti som har en vision 
om framtiden blir aldrig färdiga, det finns hela tiden en strävan efter fortsatt 
välfärdspolitik med en rättvisare fördelningspolitik. Av den anledningen anser vi att 
de avsnitt som finns i förslaget till partiprogram är väl avvägt i sina olika kapitel.  
Men vi vill peka på några punkter som vi känner kan förstärkas och tydliggöras än 
mer i programmet:  

- Demokratin är viktig, kan inte tas för givet, värd att försvara varje dag. 
Demokratins värde måste hela tiden flyttas framåt. Demokratin ska alltid 
ha bestämmande över ekonomin. Resultatet av dagens borgerliga och 
nyliberala politik medverkar till att föra bort besluten från de demokratiska 
rummen vilket inte leder till en fördelningspolitik för jämlikhet, frihet och 
solidaritet i framtiden.  

- Klimatförändringarna innebär att mycket höga krav ställs på en tydlig 
politik som kan anta utmaningarna. Här har vi Socialdemokrater ett stort 
ansvar att driva miljöpolitiken, vilken mycket väl hör samman med våra 
grundvärderingar.  Förväntningar och krav ökar på demokratiska och 
ideologiska beslut för en långsiktigt hållbar politik som bär in i framtiden.  

- Arbetet och arbetets värde är en viktig del i vår Socialdemokratiska politik 
för jämlikhet och frihet. Arbetstider och arbetsmiljö ska innebära att ingen 
behöver sluta i förtid. I partiprogrammet är det viktigt att denna 
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värdegrund finns med, att fortsatt hålla jämställdhet och jämlikhet högt. 
Det är arbetet som bygger framtiden.  

Partiprogrammet kan anses vara väl omfattande. Men hellre en tydligare 
beskrivning av Socialdemokratins grunder och möjligheter än ett program som 
endast är relevant en kortare tid och inte har den tyngden som förväntas av ett 
dokument som ska ge oss alla medlemmar råd och stöd i det ansvar vi har att 
bygga ett solidariskt samhälle in i framtiden. 
  
Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktsstyrelse.  

 

Norrbottens pd 
 
Inledningsvis vill vi uttrycka stor glädje över de inledande, allmänna beskrivningarna 
av omvärld, förutsättningar och vår vision för såväl de centrala samhällsområden 
som för vår politik och socialdemokratins roll i en föränderlig värld. Att utifrån vår 
klassiska värdegrund formulera en politik för förändring ger oss socialdemokrater ett 
tydligt uppdrag och självklar roll i framtiden.  
Formuleringar om jämlikheten som frihetens förutsättning är inte bara klassiska 
politiska paroller – det är vår givna och nödvändiga politiska drivkraft också för 
framtiden! 
 
Vi stödjer och vill understryka i stort sett samtliga skrivningar även under de följande 
rubrikerna kring vår politik. Vi vill särskilt understryka skrivningarna kring styrning 
och fördelning av den generella välfärden. 
Några få skrivningar skulle vi dock för tydlighetens och den politiska långsiktigheten 
-  vilja  komplettera och/ eller betona : 

• Vår samhällssyn (Maktstrukturer ) 
Som uttalat feministiskt parti är det viktigt att vi tydligt markerar att en central del av 
det som skapar den systematiska över och underordningen mellan könen handlar om 
maktstrukturer. Därför bör vi också klart säga att vi vill att kvinnor och män ska 

ha lika makt. 

• Arbete och tillväxt/Välfärd och trygghet 
Under flera olika rubriker formuleras frågorna och betydelsen av  regional jämlikhet. 
För oss socialdemokrater i Norrbotten och som politiskt ansvariga i både kommuner 
och landsting handlar det härpå många områden om livsavgörande förutsättningar. 
Vi vill därför betona vikten av tydlighet i skrivningarna kring lika villkor och 
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förutsättningar för utveckling, arbete-tillväxt, skola –utbildning, bostäder för 

samhälle och enskilda i hela Sverige. 

En ny tid – nya frågor – ny politik? 
På flera ställen lyfts de för oss centrala och grundläggande värderingen kring alla 
människors lika värde och vikten av integration och mottagande av invandrare i 
Sverige. För att kunna möta de nya (främmande?) politiska krafter som försöker 
påverka den svenska samhällsbyggnaden men också för att ta tillvara resurser och 
politiska verktyg för en hållbar framtid vill vi se en nya helgjuten socialdemokratisk 
integrations politik. En politik där integration är en självklar del i alla 

samhällets och politikens områden: jobb, skola/utbildning, bostäder. 

 

Skånes pd 
 
Remissutlåtande över programkommissionens förslag till nytt 
partiprogram för Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna i Skåne har läst remissen på nytt partiprogram för 
Socialdemokraterna och önskar lämna följande synpunkter. 
 
Inledning 
Socialdemokratin är en reformistisk rörelse som strävar efter ökad jämlikhet. 
Socialdemokratin slår vakt om den politiska demokratin, och inser att för att denna 
ska fungera väl krävs inte endast jämlika politiska rättigheter – rätten att rösta, tycka 
och uttrycka sig – utan också en hög grad av social och ekonomisk jämlikhet. 
Marknaden och de maktgrupper som kapitalismens skapar, är därför alltid 
underordnade de demokratiskt valda instanserna. Socialdemokratin 
förordar blandekonomi, genom vilken vissa sektorer som inte lämpar sig att drivas 
efter marknadsekonomins och privatkapitalismens principer drivs gemensamt eller 
finansieras gemensamt via skatter. Detta kommer fram väl i det programförslag som 
har skickats på remiss. 
 
Likaså förs i programförslaget fram, och detta på ett förtjänstfullt sätt, att fri 
kapitalism och marknad, som lämnas att sköta sig själv, kommer att generera social 
och ekonomisk ojämlikhet. Mot detta bygger arbetarrörelsen motkrafter genom 
facklig organisering, omfördelning via skatter, den offentliga sektorns produktion 
och fördelning av vissa tjänster, statens roll för infrastrukturens utveckling samt 
genom inflytande- och demokratiarbete. Socialdemokratin är i denna bemärkelse en 
antikapitalistisk rörelse – vi accepterar inte de mönster av över- och underordning 
som kapitalismen ger upphov till och därför skapar vi motkrafter och reglerar 
kapitalismen och marknaden. 
 
Det är även glädjande att det i programmet fastslås att socialdemokratin är ett 
demokratisktsocialistiskt och feministiskt parti, liksom att konst, kultur och bildning 
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kopplat till människan som en andligt och intellektuellt strävande varelse har getts 
utrymme. Men vi anser att vår demokratisk-socialistiska målsättning ska framhävas 
tydligare. I det stora hela har programmet rätt inriktning. Men det finns ett antal 
områden där det kan förstärkas. 
 
Välfärden som tillväxtmotor 
I programmet finns formuleringar som för tankarna till att det skulle finnas en 
närande och en tärande sektor. Det är säkerligen oavsiktligt och möjligen gör vi 
övertolkningar, men det är viktigt att programmet är tydligt på denna punkt. 
Den offentliga sektorn finansieras förvisso med skatter och dessa skatteintäkter är 
beroende av en högproduktiv privat sektor. Men relationen mellan den privata 
sektorn och den offentliga är inte ensidig. Tvärtom de betingar varandra. Den 
offentliga sektorn är tillväxtfrämjande. Det är framförallt fyra kanaler som förtjänar 
att nämnas: 1)Den offentliga sektorn är stor beställare av högteknologiska lösningar 
inom sektorer som sannolikt kommer att bli alltmer centrala utvecklingsblock vilka 
kommer att bära den svenska tillväxten framöver. Industrier kopplade till 
sjukvården är ett exempel. Här kan den offentliga sektorn bidra till nya innovationer. 
2) Privata företag tenderar att satsa för lite på forskning och utveckling inom 
områden som kräver mycket grundforskning. Likaså är en väl fungerande grund- och 
gymnasieskola en viktig del i att stärka Sveriges tillväxtförutsättningar. Här kan den 
offentliga sektorn spela en avgörande roll. 3) Infrastrukturutbyggnad och 
klimatomställning. Dagens finansieringsmodeller av infrastruktur (inte minst de 
begränsningar som överskottsmålet sätter för de offentliga investeringarna) riskerar 
att få långsiktigt negativa effekter. Om sådan filosofi som idag är rådande hade gällt 
under andra hälften av 1800-talet skulle aldrig järnvägen ha kunnat byggas – den 
finansierades nämligen med upplåning i utlandet. Sverige och världen står nu inför en 
större utmaning än en gång omställning från jordbruk och landsbygd till industri och 
stad – nämligen omställning till långsiktig hållbarhet (se mer nedan). Här måste staten 
ta ett väsentligt mer långtgående ansvar än den gör idag. 4) Socialförsäkringssystem 
som är generösa har positiva effekter på tre sätt. För det första genom att 
det minskar motståndet mot omställningar. För det andra därför att det ökar 
reservationslönerna (de lägsta lönerna som någon vill ta jobb för). Det innebär en 
högre strukturrationaliseringstakt, för när arbete blir relativt dyrare jämfört med 
kapital, substitueras arbete med kapital, d v s produktiviteten ökar och med den 
konkurrenskraften. För det tredje skapar väl utbyggda försäkringar automatisk 
stabilisering i konjunkturnedgångar. På så sätt stabiliseras ekonomin och 
långsiktigt hållbar verksamhet kan räddas kvar. 
 
Vi föreslår inte att varje del av ovan resonemang ska föras in i programmet – och en 
del av detta som här har nämnts finns redan i förslaget. Snarare vill vi peka på vikten 
av att undvika formuleringar som för tanken till att det skulle finnas en närande och 
tärande sektor. Det är nämligen tvärtom. Den offentliga sektorn, finansierad med 
skatter från den privata sektorn, är i sig en tillväxtskapande faktor som höjer dessa 
skatteintäkter. I en alltmer globaliserad värld minskar inte behovet av en 
välfungerande stat och en offentlig sektor som förmår att gynna de 
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tillväxtkrafter som är nödvändiga för att ett land ska kunna hävda sig i den 
internationella konkurrensen. Tvärtom detta behov ökar – i synnerhet för ett litet 
land som Sverige. 
 
Vår gemensamma framtid 
Det är bra att programkommissionen föreslår nya texter som för samman tankarna 
om produktion och reproduktion med insikterna om de begränsningar som naturen 
sätter för människan och dess verksamheter. Men såväl stycket som explicit handlar 
om detta, som andra mer spridda kommentarer inom dessa områden, skulle kunna 
formuleras bättre. Det måste inledningsvis klargöras att det inte är fråga om en 
ömsesidig beroenderelation mellan natur och människa, vilket felaktigt påstås.1 
Naturen är inte beroende av människan – det är människan som är beroende av 
naturen och det är människan som håller på att förstöra själva betingelserna för liv på 
jorden. Den moderna ekonomiska tillväxten (ökad per capitainkomst på lång sikt) är 
intimt sammanbunden med mänsklig rovdrift på naturresurser – man kan rentav säga 
att det är dess förutsättning. Det gör att det finns en gräns för hur mycket den 
materiella konsumtionen kan öka – innan vi står inför en ekologisk kollaps. Var 
denna gräns går, kan inte sägas med exakthet, men att dagens tillväxttakt, med det 
innehåll som tillväxten idag har, är ohållbar, kan vi med säkerhet fastslå. Lägg till 
detta att en del processer – såsom den globala uppvärmningen – kan, efter att de ha 
passerat en viss gräns, bli självfödande och därmed irreversibla. Detta får effekter för 
politiken. 
 
För det första, rörande problemet med irreversibla processer. Detta gör att ansvaret 
inte kan överlämnas till marknaden. Marknad och kapitalism har förvisso visat sig 
vara väldigt effektiva på att anpassa sig till nya förhållanden, men 
marknadsekonomins metod – prismekanismen – fungerar inte när stora kollektiva 
kostnader i framtiden ställs mot stora privata vinster i dagsläget. Inte heller fungerar 
prismekanismen när det är fråga om snabb omställning och där det inte finns 
utrymme att göra om och göra bättre, d v s det hjälper inte om relativpriserna ökar 
på miljöfarlig verksamhet – om denna ökning kommer för sent för att påverka 
konsumtions- och investeringsmönster. Kanske får vi inte mer än en möjlighet att 
bromsa utvecklingen. Staten måste här träda in och ta ansvaret – genom regleringar, 
skatter, förbud och genom att gynna viss innovationsverksamhet inom grön 
teknologi. 
 
För det andra. Vi Socialdemokrater måste våga tala klarspråk om att den absoluta 
konsumtionsvolymen av materiella varor per individ måste sänkas. I annat fall 
kommer vi inte att kunna hindra de processer som nu pekar mot en global ekologisk 
katastrof inom två generationer. Det räcker sannolikt inte att relativt sett öka 
konsumtionen av tjänster. De fallande priserna på varor gör nämligen att 
konsumenterna kan använda en allt mindre del av inkomsten 

                                                 
1 ”Människans relation till naturen och till andra arter på vår jord handlar om ömsesidigt 

beroende, hänsyn och respekt”, s 6. 
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för att konsumera allt mer varor, varvid miljöavtrycket kan fortsätta att öka trots 
relativt sett ökande tjänsteproduktion. En lösning på detta är att låta en del av 
produktivitetstillväxten tas ut i arbetstidsförkortning istället för ökade inkomster. Till 
detta återkommer vi nedan. Men klart är att det inte endast är den ekonomiska 
globaliseringen som ställer krav på en aktiv stat för att ett litet land som Sverige ska 
kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, utan därtill finns de 
begränsningar som vår gemensamma värld skapar. Det är politikens ansvar att 
tillse att ekonomin genomgår den omställning som är nödvändig för att vi ska en jord 
att lämna över till våra barn och barnbarn. Utsträck vår solidaritet till att också 
omfatta framtida generationer! 
 
På så sätt kan programmets principdels inledande stycke ”Visioner” knytas samman 
med det avslutande stycket “Produktion, reproduktion och natur”. Detta avslutande 
stycke skulle kunna formuleras väsentligt bättre om kommissionen utgår från 
tankegångar som dem vi har redovisat ovan. Låt dessa båda stycken utgöra en 
sammanhållen ram för programmets principdel och låt Socialdemokratin axla rollen 
som bärare av dessa ideal som vi här har diskuterat. 
 
Arbete, arbetsplatsinflytande och fritid 
I det förra stycket lyftes arbetstidsfrågan fram. Där gjordes det i relation till att 
konsumtionsnivåerna av varor måste sänkas om tillväxten ska kunna bli långsiktigt 
hållbar. Men vi menar att arbetstidsfrågan också är vår tids stora sociala fråga. Under 
två decennier har vi haft en utveckling där färre än tidigare (högre arbetslöshet) 
arbetar alltmer (fler timmar per år). Till viss del avspeglar detta förändringar i 
familjen (mindre deltidsarbete för kvinnor), men det avspeglar också en faktisk 
koncentration av arbetstid till dem som har arbete. Den sammantagna effekten – i 
synnerhet för barnfamiljer – är att tiden inte längre räcker till. Svaret från borgerligt 
håll på denna problematik känner vi till, men vårt svar skulle kunna vara att sträva 
efter en succesiv arbetstidsförkortning. Vi vill inte låsa oss vid en modell, men två 
noteringar tycker vi är viktiga att föra fram. 
 
För det första bör vi sträva efter en successiv minskning av arbetstiden till 30 timmar 
per vecka eller 6 timmar per arbetsdag. Att det finns ett kvantifierat, konkret mål är 
viktigt. Hur denna sänkning av arbetstiden ska gå till är däremot inte nödvändigt att 
fastställa i programmet, men det är viktigt att understryka att om detta endast sker 
förhandlingsvägen – genom växling av löneutrymme mot sänkt arbetstid – är risken 
stor att sänkt arbetstid blir förunnat de grupper som redan har relativt höga löner. 
För att en lägre arbetstid ska kunna bli generell krävs att staten på något sätt är 
inblandad. 
 
För det andra, kan behovet av sänkt arbetstid vara större under vissa perioder, såsom 
småbarnsåren. En utbyggd föräldraförsäkring – förslagsvis med ytterligare två 
månader – ser vi som en åtgärd som bör prioriteras. 
Avslutningsvis, låt oss understryka att socialdemokratin traditionellt har fört fram att 
arbete är nationens viktigaste tillgång och en social rättighet – vilket även, och med 
rätta, finns med i programförslaget – men samtidigt har socialdemokratin också 
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argumenterat för att arbete inte är hela livet. Det är därför som vi successivt har 
minskat arbetstiden genom förkortad normalarbetstid, semester och föräldraledighet. 
Rätten till ett arbete och rätten till ledighet hänger samman. Socialdemokratin är en 
frihetsrörelse på många plan, men det tycks som att vi ibland glömmer 
bort att en del av denna frihetssträvan ligger i att göra det möjligt för vanliga 
människor att göra annat än att arbeta. Ernst Wigforss uttryckte detta träffsäkert på 
följande sätt: 
”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta 
maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa 
maximalt. Dansa, måla, sjunga – Ja, vad ni vill. Frihet!” 
 
Detta är en insikt och en målsättning som socialdemokratin bör hålla fast vid. 
Arbetstidens omfång är en av många av framtidens välfärdsfrågor. En annan är 
naturligtvis rätten till arbete, en rätt som inte längre finns. Sverige har haft 
massarbetslöshet i tjugo års tid. Till detta återkommer vi nedan. Men här vill vi ta 
upp en relaterad fråga. Som ett resultat av allt mer slimmade 
produktionsorganisationer – också offentliga sådana – har många människor fått det 
svårare att finna arbete. Människor som produktionsmässigt inte är högproduktiva. 
Det är viktigt att en diskussion förs om detta, om möjligheterna för dessa människor 
att vara delaktiga i arbetslivet. Vi tror att ett samhälle som accepterar att alla inte har 
samma förutsättningar men ändå skapar möjligheter för alla att delta, också kommer 
att bli ett mer produktivt samhälle. Den offentliga sektorn kan naturligtvis spela en 
roll i detta. Slutligen bör kommissionen se över formuleringarna om att bilda företag 
(s 10) så att det inte framstår som att det är den enda eller den optimala vägen för att 
förverkliga nya idéer. 
 
Demokrati, individ, kollektiv 
Individen i gemenskapen 
På flera ställen i programmet ges läsaren intrycket av att individens frihet går att finna 
i avsaknaden av kollektivet. Bland annat skrivs att individen söker självständighet – 
men har ”behov” av samhällelig gemenskap (s7). Det är möjligt att vi gör en 
övertolkning, men vi vill understryka att den socialdemokratiska hållningen bör vara 
att det inte endast finns ett behov av gemenskap, utan att det finns en önskan om 
detta, samt att människor blir till individer genom att ingå i ett kollektiv, ett kollektiv 
som vi, på denna analysnivå, kallar samhället. I ett modernt demokratiskt samhälle 
finns ingen motsättning mellan en stark gemenskap – stor offentlig sektor, generösa 
socialförsäkringssystem, höga skatter – och individuell frihet. Tvärtom genom att 
ordna samhället i en blandekonomisk form och med strävan att minska de sociala 
och ekonomiska skillnaderna, ökar vi friheten för folkflertalet. Vi menar, kort sagt, 
att programkommissionen bör arbeta med dessa formuleringar så att det här står 
klart för läsaren. 
 
Demokrati och jämlikhet 
Likaså måste det tydliggöras att socialdemokratins demokratibegrepp är bredare än 
liberalernas. I programmet som helhet finns det resonemang i denna riktning, men en 
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diskussion om detta bör föras i direkt anslutning till rubriken ”Demokrati”. Det finns 
inget att invända mot vad som står i detta stycke – däremot mot vad som saknas. 
För det första, såsom det uttrycks i programförslaget: frihet förutsätter jämlikhet. 
Men här måste det göras tydligt i direkt anslutning till frågan om demokrati, att med 
jämlikhet avses politisk, social och ekonomisk jämlikhet. Levnadsvillkoren måste 
utjämnas - jämnare fördelning av ekonomiska resurser, tid och utbildning – så att alla 
kan delta i den politiska processen. Demokrati förutsätter politisk jämlikhet, men den 
politiska jämlikheten kommer att begränsas om levnadsförhållandena är ojämlika. På 
så sätt sammanhänger demokrati med politisk och social och ekonomisk jämlikhet. 
Detta perspektiv – som är vad som sammankopplar den demokratiska 
reformismen med vår vision om ökad jämlikhet – saknas helt i detta stycke! Däremot 
förs, som nämnts, resonemang i denna riktning i rubriken därefter. Men kopplingen 
mellan demokrati och social och ekonomisk jämlikhet bör finnas med redan i detta 
stycke. 
 
För det andra har socialdemokratin historiskt strävat efter att utsträcka demokratins 
spelregler till andra delar av samhället än endast den beslutande sfären i politikens 
område. Vi Socialdemokrater tror så mycket på demokratins ideal, att vi hävdar att 
den bör utsträckas till också andra delar av samhällslivet. En diskussion om 
ekonomisk demokrati vore på sin plats. 
 
Över- och underordning 
Individerna ingår inte endast i den gemenskap som samhället utgör, utan också i olika 
typer av grupper och klasser. En del av dessa reproduceras i det dagliga livet som en 
effekt av hur ekonomin är organiserad – klasser är ett sådant exempel. Under 
rubriken maktstrukturer diskuteras detta. Det är bra att programkommissionen lyft 
fram kategorierna klass och kön som centrala för hur fördelningen av resurser och 
makt ser ut och att socialdemokratins uppgift är att sträva efter mer jämlika 
förhållanden. Möjligen kan det ytterligare tydliggöras att dessa både mekanismer är 
centrala för att förstå över- och underordning i samhället. Socialdemokratin tar parti 
för de grupper som i samhällslivet får en underordnad ställning. Därför värnar vi den 
facklig-politiska samverkan. 
 
Politiska sakfrågor 
Dagsaktuella politiska frågor bör inte finnas med i partiprogrammet, eftersom stora 
programrevisioner vanligen görs med något decenniums intervall. 
Programkommissionen bör göra en genomgång av programtexten med utgångspunkt 
i frågan om allt det som nu tas upp kan tänkas vara relevant också om tio år. Vi är 
inte övertygade om att så är fallet. Utan att själva ta detta i beaktande vill vi ge några 
kommentarer på det som är lejonparten i programmet (ss 15-50): 
 
Internationella frågor (vår värld): Det behövs en inledning i vilket det 
understryks att vi människor lever på samma jord och att det är vår gemensamma 
värld, men att den ekonomiska ojämlikheten på global nivå ökar. Vi socialdemokrater 
strävar efter global omfördelning av resurser, makt och pengar. 
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Bistånd: Vi är för att minst en procent av BNI avsätts till bistånd. Och här är 
viktigt att understryka att vi motsätter oss den urholkning av biståndet som nu sker, i 
vilken biståndspengar avsätts till exempelvis flyktingpolitiken. Biståndet handlar om 
överföring av ekonomiska resurser till fattigare länder. 
 
Förenta nationerna: Socialdemokratin ska vara tydlig med att FN-insatser ska 
ske under FNkommando. Enligt FN-stadgan ska alla militära operationer under FN-
flagg, ledas av FN:s militära stabsutskott (paragraf 46-47). Detta ska vi slå vakt om. 
Därför motsätter vi oss formuleringen (s. 25): ”FN och FN-stadgan måste bli 
styrande för allt användande av militärt våld i internationella och nationella 
konflikter. Detta ska i möjligaste mån ske under FN:s eget kommando.” Ty om FN-
stadgan ska vara styrande följer att FN ska leda av FN beslutade militära operationer, 
inte att så ska ske i möjligaste mån. 
 
Globalisering och rättvisa: Vi bör vara mer konkreta med hur vi vill öka 
stabiliteten i det internationella finanssystemet. Vi kan exempelvis uttala att de 
snabba kapitalrörelserna är av ondo för den finansiella stabiliteten. Därför förordar vi 
en skatt på kortsiktiga finansiella transaktioner (Tobinskatt). Vi är även angelägna om 
att skapa bättre reglering av de finansiella marknaderna och att transparensen blir 
större. På så sätt kan effekterna av krascher i den finansiella sektorn lindras och 
förhindras från att spridas. 
 
Arbete och tillväxt: 1) Det är bra att full sysselsättning lyfts fram som det 
övergripande målet. Samtidigt måste vi vara beredda att medge att den fulla 
sysselsättningens epok i svensk historia upphörde 1991. Sedan dess har den svenska 
ekonomin präglats av massarbetslöshet. Det som skiljer perioden av massarbetslöshet 
från perioden av full sysselsättning är fyra förhållanden: i)inflationsmålet för 
penningpolitiken. ii) överskottsmålet för finanspolitiken. iii) Att den offentliga 
sektorn inte längre växer såsom tidigare samt iv) en låg investeringsnivå (som andel 
av BNP) och i detta utmärker sig även låg offentlig investeringsnivå. 
Socialdemokratin borde därför prestigelöst analysera effekterna av omläggningarna 
av den ekonomiska politiken och av de ramverk som vi varit med om att ta fram för 
densamma och i detta ta in den nya internationella forskning som tyder på att 
exempelvis låg inflation och låga investeringstakter höjer jämviktsarbetslösheten. 
Socialdemokratin ska naturligtvis sträva efter sunda statsfinanser, men frågan är om 
en låg offentlig investeringsnivå idag – som kan vara nödvändig för att uppfylla det 
finanspolitiska ramverket, så att vi lever upp till kriterierna för sunda statsfinanser – 
försämrar eller förbättra möjligheter att leva upp till principerna om sunda 
statsfinanser i morgon? Vi menar att frågan om vad som är ”sunt” för statsfinanserna 
är mer komplext än vad programkommissionen gör gällande (s 35-36). 2) I detta 
stycke bör resonemang också föras om hur den offentliga sektorn och politiken på 
konkreta sätt kan bidra till bättre arbetsmiljö. Exempel på detta kan vara: i) att ställa 
krav vid upphandlingar om kollektivavtalsliknande villkor, om öppna böcker och vita 
jobb; ii) den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare som kan bli en väldigt mycket 
bättre arbetsgivare, genom bättre arbetsvillkor och mer inflytande för dem som 
arbetar i de offentliga verksamheterna. 
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Kunskap och kultur: i) Alla unga har rätt till kunskap och rätt till en likvärdig 
skola. Barn och unga får aldrig reduceras till kunder på en skolmarknad. I 
kommissionens förslag framhålls att det fria skolvalet leder till ökad segregation, men 
att detta ska motverkas. Emellertid finns det skäl att utveckla detta. För även om vi 
kan konstatera att segregationen ska motverkas, så är det uppenbart att de åtgärder 
som vidtagits hittills varit otillräckliga, vilket vi bör tala klarspråk om och medge att 
detta är ett av de största problem som vi står inför. Det fria skolvalet innebär å ena 
sidan en rad fördelar för de enskilda individerna som får möjlighet att välja, men 
fungerar å andra sidan som en katalysator när klassamhället reproduceras, vilket får 
negativa konsekvenser för alla dessa enskilda individer och för samhället i stort. ii) 
Idrottsrörelsens och den ideella sektorns demokratifostrande uppgifter bör tas upp 
under denna rubrik. iii) Det är rätt som programkommissionen skriver att kulturen 
inte ska styras av kommersiella intressen. Men samtidigt kan det också understrykas 
att kultur inte bara är avkoppling, det kan även bidra till tillväxten. 
 
Statsskick: I programmet går att läsa: ”I linje med detta har vi den principiella 
uppfattningen att statschefen ska väljas av folket och att monarkins arvsprincip 
avskaffas.” Detta är en olycklig formulering, då den kan tolkas som att vi tar ställning 
för att en president ska införas. Det bör istället stå: ”…statschefen ska tillsättas 
genom demokratiska beslut. Monarkins arvsprincip ska avskaffas.” 
 
Övrigt: i) Det finns inget om pensionerna i programmet. Detta måste tas upp, både 
vad gäller vilket pensionssystem som vi förordar och vad gäller villkoren för dagens 
och framtidens pensionärer. Här bör vi diskutera även djupare frågor om att det goda 
livet också ska vara möjligt när man blir gammal – om rätten till en trygg och 
intressant ålderdom. ii) Det tycks oss som det inte finns något folkhälsoperspektiv i 
programmet. Kommissionen bör fundera kring detta. iii) Slutligen vill vi påpeka att 
det vid sidan av kommuner och landsting, också finns regioner. Det bör framgå (se s 
47, st 4). 
 
Språk och stilistik 
Kommissionen måste göra en språklig genomarbetning. Som det är nu får läsaren 
känslan av att det döljer sig olika skribenter bakom olika stycken. Naturligtvis är hela 
programmet inte skrivet av en person och det är självklart att olika stycken lätt 
präglas av de olika skribenternas sätt att uttrycka sig. Men det är viktigt att göra en 
genomarbetning så att den språkliga koherensen ökar. 
 
Detaljer 
Ordet medborgare bör användas endast när det finns en faktisk betydelse (politiska 
rättigheter som är förbehållna dem med medborgarskap). I andra fall bör 
”medborgare” ersättas med ”människor”. Bakgrunden till att begreppet medborgare 
traditionellt har använts i denna typ av programtexter är att det en gång i tiden 
innebar en inkludering av hela befolkningen, inte endast en feodal elit, i den politiska 
gemenskapen. Men nuförtiden uppfattas begreppet snarare som exkluderande – 
programmet måste förhålla sig till denna förändring i hur begreppet uppfattas. 
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Programmet kan ges ett mer positivt anslag genom mindre justeringar av hur vi 
formulerar det vi skriver. Ex s 7 rad 6: ”Om frihet att tillsammans med andra forma 
framtiden” skulle kunna skrivas ”I frihet få forma framtiden tillsammans med andra”. 
Det finns delar av programmet – särskilt på sidorna 1-15 – där det ibland slår över till 
talspråk, formuleringar som säkert fungerar väl när man håller ett tal, men sämre i 
text. 
 

Ordet ”att” används flitigt både som infinitivmärke och i andra grammatiska 
sammanhang. Detta är en smaksak, men det gör också innehållet mer distanserat än 
nödvändigt. Distanserat i den meningen att det kan upplevas som om vi skriver om 
viktiga frågor snarare än att vi skriver med avsikt att förändra viktiga frågor. Några 
exempel på formuleringar där att används: att människan är en samhällelig varelse, att 
ta parti för den som har mindre makt, att vi varit övertygade om hållfastheten i våra 
idéer osv. 
 
Avslutande kommentar 
Vi finner i sammanfattning att kommissionen har gjort ett gott arbete, men att det 
finns en del som kan bli bättre. Detta gäller det språkliga som vi gett några 
kommentarer om men framför allt gäller det de stora politiska frågorna. Vi har i detta 
dokument pekat på fyra sådana: 
 
- Vi anser att socialdemokratins demokratisk-socialistiska målsättning ska framhävas 
tydligare; 
 
- den gemensamma sektorns roll som garant av välfärd och omfördelning av resurser 
och makt men också som en förutsättning för att litet land som Sverige ska kunna 
hävda sig i den internationella konkurrensen; 
 
- den ekologiska kollaps som kan vara i vardande skapar stora krav på demokratin 
och de politiska rörelserna. Vi har velat understryka att ”miljöfrågan” inte är en 
avgränsad fråga, utan handlar om ekonomi och värderingar, mänskliga val och tillväxt 
samt att marknaden inte ka ta det ledande ansvar som nu krävs. Dagens 
konsumtionsnivåer per individ i den rika världen är inte långsiktig hållbara. Om detta 
måste socialdemokratin börja tala klarspråk; 
 
- Slutligen har vi pekat på att arbetstidsfrågan är en av de stora sociala frågorna och 
att den även är kopplad till frågan om dagens ohållbara konsumtionsnivåer. 
Socialdemokratin kan här axla rollen som bärare av nya ansvarstagande ideal som för 
samman framstegstanken med solidaritetsbegreppet och utsträcker detta till framtida 
generationer. 
 
Remissutlåtandet antogs av styrelsen för Skånes socialdemokratiska partidistrikt 
2012-12-10. 
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Stockholms läns pd 
 
 Programkommissionens förslag till nytt partiprogram är på många sätt ett bra och 
genomarbetat dokument. Till större delen är den utvecklingspessimism som präglade 
diskussionsmaterialet ersatt med en utvecklingsoptimistisk attityd. Fortfarande finns 
dock utrymme för förbättring. Inledningsorden är till exempel fortfarande fokuserade på 
vad vi kan lära av vår historia, när de i stället borde vara framåtsyftande som det anstår 
ett framtidsparti. I detta remissvar vill vi lyfta fram fyra viktiga områden.  
 

Partiprogrammets omfattning, tidsanda och detaljnivå  
Remissmaterialet är ett utkast till partiets nionde partiprogram. De senaste revideringarna 
har kommit med ungefär 10-15 års intervall. De har också, särskilt i jämförelse med de 
tidigaste programmen, vuxit i omfattning. Varje gång motiveras revideringen av att 
tiderna förändras. Partiprogrammen blir därför med nödvändighet en balansakt mellan 
aktualitet och tidlösa värderingar. Vi upplever att förslaget till partiprogram i många fall 
tenderar att dra åt aktuella ställningstaganden som bättre hör hemma i de politiska 
riktlinjerna och åt en dagspolitisk analys som gör programmet onödigt tidsbundet. Ett 
exempel är de hänvisningar som finns till den senaste finanskrisen. Partiprogrammet 
måste innehålla en analys över de ekonomiska obalanserna (bytesbalansöverskott och -
underskott) men det är inte nödvändigt att peka ut ett särskilt tillfälle när dessa lett till en 
kris. Det är också onödigt att tala om viss teknik eller vissa medier som ”nya”. Det gör 
programmet till ett tidsdokument i onödan. Samtidigt görs dagsaktuella 
ställningstaganden som kan verka hämmande i en framtida situation, till exempel kring 
EU:s utveckling. EU:s medlemsstater sitter i dagsläget i den bekymmersamma 
situationen att många av de ställningstaganden som är nödvändiga är förbjudna enligt 
fördragen vilket tvingar Europas politiker till åtgärder för att runda de egna 
begränsningarna. Partiprogramsförslagets kategoriska nej till överstatliga verktyg kan i en 
framtida situation tvinga socialdemokratiska politiker till samma sorts undanmanövrar. 
Vi ska vara trogna målen men otrogna verktygen. Partiprogrammen handlar om mål, de 
politiska riktlinjerna ska peka ut de aktuella verktygen. I vissa fall blir programförslaget 
dessutom väldigt detaljerat i ”sin verktygslåda”. Det slår bland annat fast hur vi ska se på 
public service-tv inklusive att denna ska finnas tillgänglig på Internet. Det är en 
detaljeringsgrad som inte hör hemma i ett partiprogram.  
 

Urbaniseringen – en av vår tids största utmaningar 
Programförslaget beskriver väl hur globaliseringen och teknikutvecklingen förändrar 
våra samhällen. Det missar dock helt att tala om en av de allra tydligaste 
samhällstrenderna som direkt påverkar de flesta i vårt land, nämligen urbaniseringen. 
År 2007 var första året när fler människor på jorden levde i städer än på landsbygden. 
Denna trend pågår med oförminskad styrka världen över. Urbaniseringen bidrar starkt 
till ekonomisk tillväxt och skapar en möjlighet till en mer ekologiskt hållbar 
utveckling genom utbyggnad av kollektivtrafik och en mer effektiv 
nyttighetsförsörjning (”gröna städer”) som måste bejakas. Samtidigt leder inflödet till 
städerna till problem i form av trafikinfarkter, bostadsbrist och segregation. Det är 
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utmaningar som måste tas på allvar. Urbaniseringen är inte heller ett 
”Stockholmsfenomen” eller ens ett storstadsfenomen. Den snabbaste urbaniseringen i 
Sverige i dag sker i Umeåregionen i Västerbotten. Det är helt enkelt en del av 
samhällsutvecklingen på vilket socialdemokratin måste ha ett svar.  
 

Arbetets värde 
Programkommissionen har valt att lägga till ett stycke om arbetets värde, vilket vi 
välkomnar även om vi känner stor tveksamhet till det snäva ordet proletarisering som 
används. Avsnittet slår dock bara fast att arbetet har ett socialt värde och 
problematiserar inte detta. Genom större delen av mänsklighetens historia har man 
sett på arbetet som ett nödvändigt ont. Den tidiga arbetarrörelsen bejakade visserligen 
den inneboende kreativiteten hos människan men motsatte sig till stora delar det 
påtvingade lönearbetet och den produktionsordning som skapade 
klassmotsättningarna. Rätt till rimlig ledighet var ett tidigt krav. Här finns en 
spänning, en balansakt, mellan den positiva kreativiteten och arbetsglädjen å ena 
sidan och arbetet som ett tvång å den andra som programförslaget helt missar. Den 
första lärdom som lärs ut på nationalekonomiska utbildningar världen över är att 
produktionens syfte är konsumtion. I dag handlar mycket av den politiska 
diskussionen istället om att skapa efterfrågan på vissa arbetsuppgifter, t.ex. genom 
skattesubventioner, i syfte att skapa arbete. Vi ska alltså konsumera för att producera 
därför att produktionen ger arbetstillfällen. Vi anser att grunden måste vara att 
arbetsuppgiften är meningsfull i betydelsen producera en vara eller tjänst som fyller 
ett mänskligt behov i sig. Detta bör framgå i programmet.  
 

Tjänstesektorn 
Industrinationen Sverige har sedan industrialismens tidevarv skördat enorma 
framgångar. Tillverkningsindustrin är grunden för Sveriges rikedom. 
Arbetsmarknaden förändras emellertid. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är 
idag på ett helt annat sätt än tidigare beroende av varandra. Där industrin ibland 
förlorar mark ökar tjänstesektorns andel av svensk ekonomi. Denna förändring 
återspeglas inte tillräckligt tydligt i programtexten.  
 
En stor del av tjänstesektorns tillväxt beror ju på att jobb som tidigare fanns i 
industrin nu finns i tjänstesektorn. ÅF och Sweco har ersatt de stora 
konstruktionsavdelningarna, Manpower klarar konjunktursvängningarna, Springtime 
sköter internkommunikation och omvärldsbevakning, HR och löner görs av externa 
företag, Städet görs av ISS eller andra bolag. Många av dessa jobb finns idag i 
Stockholm. En industristad ingen tänker på.  
 
Vi har inom arbetarrörelsen varit dåliga på att förhålla oss till den framväxande 
tjänstesektorn, de borgerliga har varit bättre på detta (även om deras lösning med en 
bred låglönemarknad måste avvisas). Till exempel har det svenska skattesystemet inte 
förändrats för att passa tjänstesektorn, där främst den arbetskraftsintensiva 
tjänstesektorn har en långsammare produktivitetsutveckling jämfört med stora delar 
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av industrin. Det finns sannolikt en dold efterfrågan på tjänster. Om den efterfrågan 
stimulerades skulle det bli fler arbetstillfällen. Dessutom skulle konsumtionen bli mer 
hållbar ur ett ekologiskt perspektiv. Det finns en uppsjö av system för att öka denna 
efterfrågan. Momssänkning eller utdelning av offentligt finansierade tjänstecheckar är 
två system. Det viktiga är att systemet utgår från den svenska 
arbetsmarknadsmodellen och stärker Sveriges konkurrenskraft. I ett partiprogram ska 
naturligtvis inte hela skattesystemet går igenom, men programmet bör ha ett avsnitt 
om tjänstesektorn och dess betydelse.  

Tillit och gemenskap 
Avsnittet är mycket bra och lyfter fram det civila samhället på ett positivt sätt. Former 
för partnerskap mellan offentlig sektor och kooperativa samt ideella föreningar bör 
utvecklas.  
 

Europa 
I EU-avsnittet skrivs ”En felxibel organisation där samarbetet kan se olika ut inom olika 
områden, och där medlemsländerna kan samarbeta med varandra skiftande konstellationer är det bästa 
svaret på behoven i en föränderlig värld”  
 
Detta är en 100 procentig omsvängning gentemot nuvarande och tidigare uppfattning. 
Hittills har vi – av mycket goda skäl - alltid argumenterat emot ett A- och B-lag inom 
EU.  
 
En sak är att den dagsaktuella situationen är att några länder valt att gå före med 
transaktionsskatt och att euroländerna går vidare med bankunion etc. Vi ska inte vara 
emot det, vi har själva valt att stå utanför dessa samarbeten. Men att ytterligare öppna 
upp för ett EU a la carte är djupt problematiskt. Ur svensk socialdemokratisk 
uppfattning har det alltid varit en grundläggande uppfattning att storheten med EU är att 
hålla ihop unionen. Det är så vi vinner de fördelar som finns med en gemensam 
marknad, det är så vi lyckats driva igenom en bättre miljölagstiftning i hela EU och det är 
så vi vinner inflytande gentemot resten av världen i olika frågor. Om vi väljer ett EU a la 
carte, där varje land kan välja vilka delar de är med i, vilka handelsavtal de skrivet under, 
vilken miljölagstiftning som de anammar, vilka arbetsrättsliga villkor de vill följa, ja då 
skulle vi snabbt hamna i en situation där EU förlorar attraktionskraft, men framför allt 
skulle vi snabbt tvingas inse följande: EU:s inre marknad kommer aldrig vara en frivillig 
del, detta eftersom den inre marknaden är själva kärnan i samarbetet och det som alla 
länder anser viktigt att alla är med på.  
 
Däremot finns det många som mer än gärna skulle välja och tillåta att andra står utanför 
de delar som vi socialdemokrater drivit igenom för att väga upp denna ensidiga 
fokusering på frihet för företag på EU:s inre marknad; nämligen miljölagstiftning och 
arbetsrättslig lagstiftning. Detta skulle göra det ännu svårare att påverka vår egen miljö 
och världens i positiv riktning, liksom ytterligare försvåra upprätthållandet av respekten 
för svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Dessutom skulle det förstås bli 
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sämre arbetsvillkor och miljö i resten och Europa och det är svårt att se varför vi som 
socialdemokrater skulle se detta som något principiellt positivt.  
Det verkar också i EU-avsnittet saknas skrivningar om att vi så långt möjligt vill att 
enskilda länder ska kunna gå före på miljö- och arbetsrättsliga området. Alltså att dessa 
områden i första hand ska ses som minimilagstiftning.  
 
Det är konstigt att EU har ett eget avsnitt och inte mer bakas in i resonemangen om 
globaliseringen, eftersom EU är ett viktigt verktyg för att motverka många av de globala 
problem vi ser idag. 
 

Hållbar utveckling 
Denna term finns inte med alls i programmet, vilket den bör göra. Hållbar utveckling är 
en term som bra beskriver vart vi strävar men också den grundläggande förståelsen av att 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling går hand i hand. Partiprogrammet ger inte 
i tillräcklig utsträckning uttryck för att vi förstått vare sig detta samband eller vidden 
av klimat- och miljöproblematiken. Ett exempel på detta är att programmet ger 
intryck av att vi ser miljöns begränsningar som hinder för tillväxt (programmet 
innehåller i och för sig några bra skrivningar om tillväxtmöjligheterna i att ställa om), 
men det saknas skrivningar som visar att vi också förstår att miljöproblemen 
påverkar den sociala utvecklingen. Bristande kemikaliereglering, miljögifter, buller, 
dålig luft etc medför inte bara stora sjukvårdskostnader utan också stort mänskligt 
lidande. Människor dör av dessa miljöproblem, att då framför allt beskriva 
miljöproblemen som tillväxtbegränsandevisar leder fel. Tillväxt är inte ett mål i sig 
utan ett medel för att bättre kunna uppnå våra mål om att alla människor ska kunna 
leva bra liv. När miljöproblemen som uppstår förstör just dessa möjligheter är det 
problematiskt för att det mänskliga lidandet ökar, inte för att tillväxten minskar. Här 
måste partiprogrammet bli tydligare och mer ideologiskt genomtänkt.  
 
Det finns en del skrivet om klimatfrågan, men ändå är det övergripande intrycket 
att vi inte förstått vidden av detta problem och den utmaning som det ställer oss 
inför. Till exempel beskrivs klimatfrågan rymma fördelningspolitiska aspekter i och 
med att en generations utsläpp går ut över nästa generations förutsättningar. Så är 
det, men det finns också flera andra viktiga fördelningspolitiska dimensioner; den 
mellan fattiga och rika länder, mellan länder som släpper ut mycket och länder som 
släpper ut mindre per capita och inte minst mellan rika och fattiga inom samma land. 
Något att beskriva och fördjupa i ytterligare i partiprogrammet är att människor med 
bra ekonomiska förutsättningar bidrar mest till problemet, samtidigt som de oftast 
har bäst förutsättningar att klara klimatförändringarna, och är minst påverkbara av 
ekonomiska styrmedel som klimatskatter etc.  
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En annan viktig aspekt av klimatfrågan att förstärka i partiprogrammet är att den 
kräver stora samhällsomställningar och därmed ett samhälle som underlättar för 
människor i denna omställning; något som ofta glöms bort av gröna partier. 
 
Ett annat konkret exempel på att partiprogrammet ger intryck av att vi inte förstått 
vidden av klimatfrågan: Redan i det miljörådslag som vi hade 2004 kunde vi skriva att 
vi måste bryta sambandet mellan ökad tillväxt och ökande transporter. Nu 8 år 
senare verkar vi tro att transporterna kan fortsätta öka i hela världen bara vi går över 
till mer miljövänliga alternativ. Detta tror vi är felaktigt eftersom alla transporter trots 
allt innebär miljöpåverkan. Detta är för övrigt också ett av de avsnitt där det känns 
som att partiprogramstexten snarare är skrivet som en motion i riksdagen.  
 

Interkulturalitet 
Vi anser att programmet bör inrymma begreppet interkulturalitet som är ett relativt 
nytt begrepp i Sverige. Medan begreppet ”mångkulturell” beskriver ett tillstånd, anger 
”interkulturell” en handling. Interkulturalitet beskriver ett utbyte (en interaktion) 
mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar. Det här utbytet 
utgår från alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk eller religiös 
bakgrund. Syftet är att hitta lösningar för att hantera kulturell olikhet inom ramen för 
grundläggande demokratiska värden och utifrån internationella konventioner om 
mänskliga rättigheter.  
 
Vi bifogar en motion jämte distriktsstyrelsens utlåtande som antogs av en 
distriktskongress som tar upp detta angelägna ämne. 

 

Bilaga: Utdrag ur motion 
Inom genusforskningen och genusdebatten är det en accepterad utgångspunkt (så 
även i vårt partis analys) att uppfattningar, normer och idéer om kön skapas 
relationellt och att detta påverkas av tid och rum. Detta måste också ses som relevant 
i förhållande till flera av de diskrimineringsgrunder som upptas i 
Diskrimineringslagen SFS 2008:567, däribland etnisk tillhörighet. Med andra ord så 
skapar vi våra bilder och värderingar av varandra exempelvis mot bakgrund av om vi 
känner eller inte känner varandra, om vi har behov av att hävda oss eller inte mot 
varandra i en hierarkisk kamp kring makt, inflytande eller tillgången till arbete, i vår 
positionering till att acceptera eller våga ta avstånd till etablerade fördomar etc.  
 
Artikel 1 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna beskriver i all sin enkelhet 
tydligt vår gemensamma strävan som också den internationella socialdemokratin 
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bygger sin sträva på. Den lyder: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot 
varandra i en anda av gemenskap.” Sverige har ratificerat de efterföljande 
konventioner som FN beslutat om och även upphöjt dessa till att ingå i svensk 
lagstiftning med undantag av Barns rättigheter samt Rättigheter om det immateriella 
kulturarvet. Konventionerna har genomgående dels tydliga utgångspunkter i att 
diskriminering, trakasserier eller indirekt diskriminering ej accepteras vilket främst 
upptas i Diskrimineringslagen. Dels uttalade förväntningar på medlemsstaterna att 
inta ett proaktivt förhållningssätt för att motverka risken för diskriminering där 
rättigheterna åsidosätts och istället lyfta de positiva aspekterna av ett samhälle med 
lika möjligheter och rättigheter. Likt FN lyfter också vår nationella 
Diskrimineringslag fram och tydliggör de olika diskrimineringsgrunderna; Kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.  
 
Skälen till att de olika diskrimineringsgrunderna lyfts fram, istället för att allmänt 
skriva att man är mot diskriminering, är självklart att de i sig är viktiga som 
förklaringar till under och överordning i hierarkiska system och har en direkt 
inverkan på att låsa in eller frigöra människors livschanser och rättigheter. Det 
innebär inte att vi ska stigmatisera de olika diskrimineringsgrunderna så som etnicitet 
men de är viktiga för att kunna analysera och sätta in rätt åtgärder för att uppnå det 
jämlika samhället för alla. Distriktsstyrelsen delar så till vida motionernas uppfattning 
om att vi ska tala om ett samhälle för alla där alla ges samma livschanser. Men vi 
skulle göra ett historiskt felsteg med långtgående konsekvenser om vi i 
bakgrundsanalyser och samhällskritisk debatt inte inkluderar etnicitet. Ett av skälen 
till varför en del av våra invånare och medborgare ej erhåller samma rättigheter och 
status som andra är beroende på sitt ursprung. Exempelvis pekar OECD i sin 
rapport om Stockholmregionen på att invånare med utländsk härkomst har svårt att 
få arbete med anledning av sitt ursprung. OECD pekar också i tidigare rapporter på 
att Sverige tillhör ett av de länder som har störst exkludering även inom 
studiesystemen. I klartext är Sverige alltså ett av de europeiska länder som har mest 
problem med diskriminering och fördomsfullhet på såväl arbetsmarknad som 
studiemarknad.  
 
Distriktsstyrelsen förstår den frustration som motionerna ger uttryck för men vi tror 
att resonemanget måste fördjupas. Den socioekonomiska förklaringsbakgrunden är 
också central i sin relation till den, i dessa motioner, fokuserade etniska faktorn. 
Enkelt kan uttryckas att faktorer så som exempelvis diskriminering beroende av 
etnicitet, religion, hudfärg, språk påverkar den socioekonomiska ställningen som i sin 
tur ger segregeringseffekter inom bostadsmarknaden, utbildningssystemet, 
arbetsmarknaden etc. Det påverkar ytterligare stigmatiseringen på den 
socioekonomiska ställningen. Olika faktorer påverkar alltså varandra med olika 
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inbördes ordning och skapar ett samhälle där klyftorna och ojämlikheten ökar och ett 
”vi och dem” breder ut sig. Detta i sig skapar inom etnicitetsfältet en kamp mellan 
etniciteterna om över- och underordning för att nå en så stark ställning som möjligt 
gentemot majoritetssamhället, en hierarkisk modell som alltså skapar ytterligare 
motsättningar.  
 
Distriktsstyrelsen menar, så som vi också uppfattar motionärernas strävan, att vi 
måste visa på det jämlika samhällets styrkor, där rätten till sin egen identitet är en 
förutsättning för att också kunna bygga den nya gemensamma svenskheten. 
Begreppet ”Integration” har här ett inbyggt problem i sin användning då det står för 
”sammansmältning till en helhet” vilket kan tolkas som att göra avkall på sin egen 
identitet, kultur, historia och religion för att ”passa in”. Vidare är ”Integration” som 
slitet begrepp ofta tolkat av majoritetssamhället som assimilering, anpassning som 
minoritet i att ”bli försvenskad”. Vi förlorar då de styrkepositioner som Sverige kan 
ha i framtiden, rätt använt, med all den kunskap i språk, kulturrelationer och 
kontaktnät som det innebär att ha en mångkulturell befolkning, den unika 
interkulturella kompetensen.  
 
Interkulturalitet är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Medan begreppet 
”mångkulturell” beskriver ett tillstånd, anger ”interkulturell” en handling. 
Interkulturalitet beskriver ett utbyte (en interaktion) mellan människor med olika 
utgångspunkter och referensramar. Det här utbytet utgår från alla människors lika 
värde och rättigheter oavsett social, etnisk eller religiös bakgrund. Syftet är att hitta 
lösningar för att hantera kulturell olikhet inom ramen för grundläggande 
demokratiska värden och utifrån internationella konventioner om mänskliga 
rättigheter.  
 
Det handlar om att skapa gemensamma spelregler som bygger på erkännande, 
deltagande, identitet, självreflektion och insikten om ett ömsesidigt bildningsbehov. 
Begreppet rymmer också en bearbetning av fördomar och diskriminering och av de 
beteenden som reglerar sociala relationer (på olika nivåer – staten, familjen, det civila 
samhället och arbetet).  
 
Interkulturell kompetens förutsätter därmed dels ett förhållningssätt till andra som 
präglas av öppenhet och flexibilitet, dels en medvetenhet om olika kulturella uttryck, 
inklusive sina egna.  
 
Begreppet rymmer förväntningar på att skapa ökad rättvisa och jämlikhet mellan 
medborgare för att bryta segregationens negativa konsekvenser. Det är en nödvändig 
grund för en hållbar samhällsutveckling.  
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Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att vår dagliga retorik och 
språkbruk inte bidrar positivt till en progressiv politik och utveckling inom detta fält. 
Därför är det avgörande att vi skaffar oss mer kunskap inom såväl det kommunal- 
landstings- som rikspolitiska arbetet kring vilka mekanismer som påverkar 
utvecklingen positivt. Vi ska inte själva bidra till generaliseringar och hopbuntningar i 
begrepp så som exempelvis ”invandrare”, ”bättre integration” (som är ett helt 
innehållslöst uttryck) eller tala om ”utsatta områden” (som för de som bor i områden 
som utpekas är en del av identiteten och tryggheten).  
 
Socialdemokraterna i Stockholms län ska istället för att förneka etnicitet som 
förklaringsfaktor jobba med att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt inom 
politiken där mångfaldens styrkor lyfts till något eftertraktat och det aktiva 
diskrimineringsarbetet blir tydligt.    

Stockholms arbetarekommun 
 
Partikongressen 2009 fattade beslut om att revidera det liggande partiprogrammet. 
Den nionde november presenterades programkommissionen ett remissutkast till nytt 
partiprogram. Remisstiden sattes till den 13 december.  
 
Det ska understrykas att programkommissionen även tidigare på olika sätt bjudit in till en 
bred diskussion. Många partiföreningar har i tidigare skeenden varit med och skickat in 
synpunkter. Men problemet var att nu var första gången det fanns ett färdigt textförslag 
att ta ställning till. En sådan kort remisstid omöjliggör naturligtvis den bredare 
ideologiska diskussion som hade varit önskvärd.  
 
För att ändå göra så mycket av situationen som möjligt arrangerade arbetarekommunen 
ett idépolitiskt forum den 10-11 november. Diskussionerna under det öppna forumet har 
sedan utgjort grunden för styrelsens förslag till remissvar. Parallellt med detta har också 
flera partiföreningar och enskilda partimedlemmar på olika sätt engagerat sig i 
remsskrivande och partiprogramsdiskussioner. Styrelsen har aktivt uppmanat alla som så 
vill att engagera sig och även skicka in egna synpunkter till programkommissionen.  
Utifrån diskussionerna på det idépolitiska forumet har styrelsen försökt sammanfatta de 
mest centrala ändringsförslaget på föreliggande förslag till partiprogram. Ambitionen har 
dock inte varit att fånga upp alla formuleringar eller resonemang som går att utveckla. 
Därför är det viktigt att så många som möjligt utöver arbetarekommunens centrala 
remissvar också följer upp med egna textförslag. I linje med detta förslår styrelsen också 
att samtliga minnesanteckningar från det idépolitiska forumet bifogas remissvaret som en 
bilaga.  
 
I vårt remissvar tar vi heller inte upp alla de delar som är bra i förslaget. Det handlar till 
exempel om resonemangen om jämlikhetens betydelse och kritiken mot marknadisering 
av samhället och politikens minskade betydelse. Vi har istället valt att fokusera på de 
delar som bör utvecklas. Remissvaret måste därför läsas i samband med det 
partiprogramsförslag det kommenterar.  
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Styrelsen föreslår representantskapet  
Att  
ställa sig bakom föreslaget till remissvar på partiprogrammet enligt förslaget  
 

Remssvar på förslaget till nytt socialdemokratiskt 
partiprogram  
Programkommissionen har i grunden presenterat ett bra förslag som väl formulerar de 
socialdemokratiska grundsatserna. Framförallt innebär texten en välbehövlig påminnelse 
om varför socialdemokratin som rörelse behövs.  
 
Det är dock viktigt att dokumentet presenteras i ett sammanhang. Hur lång livslängd är 
det tänkt att ha? Texten rör sig i dag mellan det långsiktigt visionära och det ibland 
väldigt dagsaktuella. Vad ska vi ha dokumentet till? Syftet måste framgå klart och tydligt 
för att dokumentet ska vara användbart även utanför de redan initierades skara. Här vore 
bra om programkommissionen tydliggjorde både för sig själv och för den tänkta läsaren 
hur programmet är tänkt att fungera.  
 
Socialdemokraterna i Stockholm menar att ett partiprograms viktigaste funktioner är att 
skapa engagemang, att kraftsamla runt de viktigaste utmaningarna sam att slå fast de 
övergripande målen. Programmet ska vara det dokument som på ett tydligt och 
koncentrerat sätt svarar på frågan om vad det egentligen är socialdemokraterna som parti 
vill. Då bör grundläggande värderingar, samhällsanalys och huvudsakliga politiska 
målsättningar ingå.  
 
Utifrån dessa utgångspunkter har vi formulerat några ändringsförslag som vi anser vara 
de mest angelägna. Vi har också uppmanat alla våra föreningar och medlemmar att 
komma in med egna remissvar för att få en så bred översyn av förslaget som möjligt.  

 

Två formfrågor 

Processen  
Partikongressen 2009 fattade beslut om att revidera partiprogrammet. Av olika skäl kom 
arbetet igång sent. Det gör att partiorganisationen bara haft några få veckor på sig att 
inlämna formella remissvar på det konkreta dokument som under åtminstone tio år 
framåt ska utgöra den ideologiska grunden för socialdemokraterna som parti. Även om 
det tidigare funnits möjlighet att skicka in allmänna synpunkter är det först nu under 
slutprocessen det funnits ett konkret textförslag att ta ställning till.  
 
Det är djupt otillfredsställande. Just när det gäller partiprogram så är den demokratiska 
processen och den breda diskussionen extra viktig. Socialdemokraterna i Stockholm 
tycker därför att frågan om det verkligen är nödvändigt att kongressen antar ett nytt 
program redan 2013 bör väckas. Det föreliggande förslaget skulle fungera utmärkt som 
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en utgångspunkt för en fördjupad ideologisk diskussion med sikte på ett nytt 
programförslag som kan antas på exempelvis nästkommande kongress.  
 
Vårt förslag  
P Att kongressen 2013 inte antar ett nytt partiprogram utan att förslaget får utgöra 
grunden för en bred, demokratisk framtidsdiskussion med sikte på beslut förslagsvis 
nästkommande kongress.  
 

Formatet  
Det första socialdemokratiska partiprogrammet var på några få sidor. I dag har vi vant 
oss vid betydligt mer omfattande dokument.  
 
Socialdemokraterna i Stockholm menar att partiprogrammet bör hållas så kort och 
koncentrerat som möjligt. Programmet uppgift är att svara på frågor om grundläggande 
värderingar, samhällssyn och ideologi. Mer dagsaktuella frågor bör snarare hänskjutas till 
andra dokument.  
 
Det aktuella förslaget går att dela upp i två tydliga delar. Fram till och med sidan 23 
behandlas värderingar, samhällssyn och världen av idag. Sidan 24 till 48 går igenom vår 
politik. Socialdemokraterna i Stockholm menar att partiprogrammet skulle tjäna på att 
begränsas till de första 23 sidorna och att de mer konkreta politiska ställningstagandena i 
dokumentets andra hälft istället kan tas i samband med andra beslut på kongressen.  
 
Vårt förslag  
P Att partiprogrammet koncentreras till frågor som rör grundläggande värderingar, 
samhällssyn och världen av i dag.  
 

Tre politiska huvudsynpunkter 
Vi kommer här att begränsa oss till synpunkter på de första 24 sidorna som är de vi 
menar bör ingå i partiprogrammet. De punkter vi för fram anser vi vara de mest 
angelägna.  
 

Antirasism, mångkultur och migration  
Det öppna, mångkulturella samhället hotas i dag i hela västvärlden. Strategierna från 
etablerade partier att möta de växande främlingsfientliga krafterna varierar. Svensk 
socialdemokrati måste i det sammanhanget vara en tydlig röst för öppenhet och 
antirasism. Dessa skrivningar bör stärkas rejält.  
 
Våra förslag:  
P Begreppet antirasism bör infogas jämte feminism och antikapitalism genomgående i 
programtexten.  

P I det i avsnittet om den socialdemokratiska visionen bör lyftas fram öppenhet och 
mångkultur och de fördelar det för med sig för ett lands utveckling.  
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P Det bör tydligt framgå under avsnittet om världen av i dag att arbetet mot 
diskriminering är en stor politisk och ekonomisk utmaning, och att såväl svensk ekonomi 
som välfärdstatens framtid påverkas av att vi lyckas möta denna utmaning.  

P Det bör tydligt framgå att svensk socialdemokrati har en viktig roll i att verka för 
öppenhet och antirasism inom EU  

P Partiprogrammet bör lyfta upp socialdemokratins kamp mot människohandel  
 

Tillväxt och miljö  
Programkommissionen stärker skrivningarna om den tvingande nödvändigheten att 
möte det eskalerande klimathotet. Det är bra. Programförslaget missar dock möjligheten 
att visa på att socialdemokratin kan spela en särskild roll för lösningarna genom att 
förena hållbarhetens alla tre dimensioner - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi är 
övertygade om att omställningen inte kan göras i stagnation och om klyftorna ökar.  
 
Våra förslag  
P Att en text införs redan i inledningen av partiprogrammet ” En stor klimatförändring 
skulle hota mänsklighetens existens. Arbetet för att hantera klimathotet fordrar 
solidaritet mellan länder och mellan generationer.”  

P Skrivningarna om behovet av att omedelbart ställa om samhället i miljövänlig riktning 
måste förstärkas. Det måste tydligt framgå att detta arbete inte kan anstå.  

P Hållbar utveckling blandas i texten ihop med ”hållbar tillväxt” och ”ekologisk 
hållbarhet”. Det nya partiprogrammet måste vara konsekvent i vilka begrepp som ska 
användas. Begreppet hållbar utveckling gäller. Det är det begrepp som används 
internationellt sedan snart årtionden, ett begrepp som innefattar sociala, ekonomiska, 
och miljömässiga perspektiv.  

P Ett nytt stycke under "Vår tids stora utmaningar - och lösningar" sid 16-17 som 
betonar att klimatkrisen vidgar perspektiven för frihet och jämlikhet. Frihet innebär 
bland annat basala rättigheter till rent vatten och energi, vilket är extremt ojämlikt 
fördelat. Klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser visar ojämlikheten tydligt. 
Den bidragande orsaken finns i den tidigt industrialiserade och rikare världens 
konsumtion och användning av fossila bränslen, medan konsekvenserna i form av värre 
torkor och översvämningar drabbar människor i fattigare delar av världen.  

P Ett nytt stycke eller omskrivning av texten under "Klimatförändringen" på sid 22 
införs som beskriver att socialdemokratin kan ta en unik roll i att förena en nödvändig 
omställning med social och ekonomisk utveckling. Misstro kopplat till ojämlikheten i 
världen ligger bakom dödläget i de internationella klimatförhandlingarna. Nationella 
åtgärder mot vägtrafikens utsläpp motarbetas om de fördelningspolitiska effekterna inte 
hanteras. Ekonomisk utveckling behövs för att satsa på de nya lösningarna och de nya 
lösningarna kan förhoppningsvis återkoppla till en resurssnål och hållbar ekonomi.  
 
P Att begreppet ”Det gröna folkhemmet” används  
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Ekonomisk demokrati  
Programkommissionen för utvecklade resonemang om hur den senaste finanskrisen 
slagit hårt mot tron på att marknaden lämnad för sig själv löser alla problem. 
Resonemangen om marknad och demokrati i det föreliggande förslaget är bra och fångar 
verkligen något av socialdemokratins hjärta.  
 
Socialdemokraterna i Stockholm menar att dessa resonemang också bör leda till ett 
mycket mer offensivt synsätt och att frågan om ekonomisk demokrati bör lyftas som en 
tydlig socialdemokratisk vision. Här ingår också ett tydligare försvar för politiken och 
politikens betydelse för att åstadkomma ett gott samhälle och ökad välstånd.  
Globaliseringen har lett till en ökad maktkoncentration i näringslivet. Multinationella 
företag växer och är allt oftare större ekonomiska enheter än nationer. Det får 
konsekvenser för den nationella beslutskapaciteten. Det minskar politikens 
verkningskraft och möjlighet att fatta självständiga beslut. Näringslivets ökande makt 
måste balanseras och motverkas bland annat genom ökat internationellt samarbete.  
 
Våra förslag  
P Att avsnittet om demokrati (s 8-9) kompletteras med ett stycke om behovet av 
ekonomisk demokrati och vikten av att låta demokratins värderingar omfatta samhällets 
alla sfärer, inklusive den ekonomiska.  

P Att det i avsnittet om arbetets värde (s 10) tydligt framgår att socialdemokratin står för 
en mer demokratisk organisering av arbetslivet och att detta är en nödvändig förändring 
om vi på allvar ska kunna tala om det goda arbetet. Det bör också tydliggöras att ett 
demokratiskt arbetsliv omfattar oss oavsett om vi är företagare eller löntagare.  

P Avsnittet marknad och kapitalism (s 12-14) bör utvecklas på flera plan. Ett 
resonemang bör införas om att utveckla andra styrmodeller för offentlig sektor än det 
marknadsefterliknande som dominerat under de senaste tjugo åren. Särskilt bör 
möjligheten att gå före med olika typer av demokratiska arbetsorganisationer 
understrykas. Vikten av ett konkret arbete på nationell, global och EU-nivå för att bädda 
in den alltför oreglerade kapitalismen måste betonas.  

Fyra principiella förändringar 

Demokratisk socialism förklarad  
I programförslaget framgår att ”fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är 
den demokratiska socialismens mål” (s 5). Begreppet demokratisk socialism förklaras 
dock aldrig närmare. Socialdemokraterna i Stockholm menar att det är viktigt att 
programmet placerar partiet i ett ideologiskt sammanhang. Vi behöver inte skämmas för 
vår historia eller vårt idéarv.  
 
Våra förslag  
P Att avsnittet Vår vision kompletteras med ett stycke som förklarar den demokratiska 
socialismen som begrepp och dess idéhistoriska rötter.  
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Tydligare maktperspektiv i synen på strukturerna  
Socialdemokraterna i Stockholm är positiva till att förslaget innehållet ett avsnitt om 
maktstrukturer. För att ge stöd för politiska förslag som bryter maktstrukturerna behöver 
dock texten snarare beskriva själva strukturerna än effekterna av dem. Vi vill se en 
förståelse av maktskillnader som resultatet av privilegieskyddande strukturer/system. 
Maktordningarna finns inte i samhället som en rest av ett tidigare oupplyst samhälle utan 
skapas och upprätthålls för att det finns individer och grupper som tjänar på att skydda 
sina privilegier. Det är därför inte möjligt att med enbart upplysning och information 
hoppas på ett mer jämlikt samhälle.  
 
Våra förslag  
P Avsnittet "Maktstrukturer" omarbetas enligt ovan med vissa följdförändringar i avsnitt 
"frihet, jämlikhet och solidaritet".  

P Text från avsnittet "marknad och kapitalism" om maktsystem kan flyttas in i detta 
avsnitt för att utveckla texten kring klass.  

P Texten om könsmaktordning kan förtydligas med att beskriva hur det både är en 
systematisk uppdelning av arbeten, sysslor, egenskaper mm i ”manligt” och ”kvinnligt”, 
och en systematisk över- och underordning som skapar ojämlikhet livsvillkor för män 
och kvinnor.  

P Vi efterlyser en tydligare diskussion om att exkluderande normer är en del i att 
upprätthålla maktstrukturer  

P Att de olika maktstrukturerna kan verka både parallellt och förstärka varandra bör 
tillföras. Kvinnor och personer med utländsk bakgrund är särskilt utsatta i det svenska 
klassamhället med otrygga och lågt betalda arbeten. Vi vill att en intersektionell 
maktanalys tydliggörs, det vill säga att olika maktstrukturer förstärker, upprätthåller och 
skapar varandra.  
 

Arbetareparti  
Genomgående i texten saknar vi begreppen arbetare, tjänstemän och framförallt 
arbetareparti för att beskriva socialdemokratin som rörelse och våra väljare. 
 
Våra förslag  
P Att begreppen arbetare, tjänstemän och arbetareparti inarbetas genomgående i texten  

 

Reformismen i dag och makten över tanken  
Socialdemokratins verktyg för att förverkliga den demokratiska socialismen är 
reformismen. Avsnittet rörelse för förändring (s 23-24) uttrycker väl hur denna kamp i 
dag måste föras på ett globalt plan.  
 
Socialdemokraterna i Stockholm tycker dock att konfliktperspektivet även här måste 
utvecklas. Särskilt saknar vi skrivningar om betydelsen av det som brukar kallas ”makten 
över tanken”. En långsiktigt hållbar samhällsförändring handlar som vi ser det både om 
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att genom reformer successivt förskjuta maktbalansen i samhället åt ett mer jämlikt och 
demokratiskt håll och om att med hjälp av en långsiktig opinionsbildning verka för de 
idéer och värderingar som är rörelsens livsluft.  
 
Utgångspunkten för resonemanget bör vara att politiken i dag har trängts tillbaka. Det 
beror på ökat utrymme för marknadskrafter. Men det beror också på att politiken ibland 
misslyckats och på att idéer som vill begränsa politikens verkningskraft fått allt större 
gehör. Det är en ny idémässing utmaning för socialdemokratin. Demokratin och 
politiken kan bara hävda sin roll och betydelse om den kan förändra levnadsvillkor och 
öka människors möjlighet att vara delaktiga, forma sina liv.  
 
Våra förslag  
P Att avsnitt rörelse för förändring kompletteras med skrivningar om vikten av ett 
strukturerat arbete på både nationell och internationell nivå för långsiktig 
opinionsbildning och att stärka de socialdemokratiska värderingarna.  
 

Sörmlands pd 

Remissvar kring förslaget till partiprogram 
 
Styrelsen för partidistriktet i Sörmland, vill härmed avge följande remissyttrande över 
programkommissionens förslag till nytt partiprogram inför partikongressen 2013. Vi 
har valt att inte gå in i detalj och föreslå exakta skrivningar, utan förhåller oss till 
programförslaget mer på en principiell nivå.  

Omvärldsbild 

Förslaget ger en bild över hur samhället ser ut idag och de förändringar som skett 
sedan den förra revisionen. Vi instämmer i stora delar av det som skrivs, men tycker 
samtidigt att man målar upp en väldigt dyster bild. Självklart ska man peka på 
problembilder och tydliggöra de utmaningar som vi står inför.  
 
Men någonstans känns det som en sorts hoppfullhet kring framtiden har gått 
förlorad i det program som nu är föreslaget jämfört med tidigare. Vi 
socialdemokrater har ju annars stått för ett hopp om framtiden och att det är möjligt 
att klara de utmaningar vi står inför. Och i det brukar vi även tydligt peka på 
politikens möjligheter och vad människan kan uträtta om man sluter sig samman, 
organiserar sig, satsar på bildning osv.  
 
Vi skulle gärna vilja att texten i denna del balanseras på ett annat sätt, för att visa att 
vi tror på politik som det möjligas konst, att framtiden är påverkbar och att 
utmaningarna i den värld vi lever i faktiskt går att hantera.  
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Språk, form och anslag 

Den bild vi har fått från kommissionens tidigare information, var att denna version 
av partiprogrammet skulle vara mer kortfattad än nuvarande, samt modernare. Nu 
har vi sett att förslaget dels är längre än det gamla och att text och anslag inte riktigt 
går i takt med det som finns inom ramen för arbetet med ”Det Socialdemokratiska 
Löftet” och ”Socialdemokraterna – Framtidspartiet”.  
 
Partistyrelsen har gjort ett gediget och omfattande arbete med ”Löftet” som 
utmynnar i ett nytt arbetssätt och anslag i dels vårt utåtriktade arbete, där vi ska vara 
det mest nyfikna, öppna och moderna partiet. Dels i hur vi arbetar internt, utser 
företrädare, utvecklar vår politik etc.  
 
Förslaget till nytt partiprogram är inte riktigt i samklang med det och skulle behöva 
ses över ur den utgångspunkten, så att man går i takt och att helheten håller ihop. 
Det krävs för att skapa en trovärdighet i partiets förnyelsearbete. Efter att ha läst 
igenom hela texten är känslan också att man skriver onödigt långt, samt att vissa 
saker återkommer på flera ställen. Texten skulle må bra av att skrivas igenom så att 
det blir tydligare och enklare, med ett modernt språk och anslag.  

Sammanfattningsvis 
Vi inser att tiden är ganska kort fram till dess att programkommissionen ska ta den 
slutgiltiga texten och skicka förslaget till kongressombuden. Programmet ska 
självklart bygga på våra grundläggande värderingar, men det måste samtidigt vara 
modernt, språket och anslaget ska spegla både den tid vi lever i och det arbete som 
partiet som helhet har gjort när det gäller ”Socialdemokraterna – Framtidspartiet”.   
 
Vi vill att partiprogrammet ska kunna användas som ett relevant underlag för det 
politiska utvecklingsarbetet på alla nivåer i partiet, men då krävs att det är mer 
lättillgängligt och känns både konkret, framåtsyftande och modernt.  
 
Med vänliga hälsningar 

 
Styrelsen för socialdemokraterna i Sörmland 
 
 

Uppsala pd 

Remissvar kring förslaget till partiprogram 
Styrelsen för partidistriktet i Uppsala län, vill härmed avge följande remissyttrande 
över programkommissionens förslag till nytt partiprogram inför partikongressen 
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2013. Vi har valt att inte gå in i detalj och föreslå exakta skrivningar, utan förhåller 
oss till programförslaget mer på en principiell nivå.  

Omvärldsbild 
Förslaget ger en bild över hur samhället ser ut idag och de förändringar som skett 
sedan den förra revisionen. Vi instämmer i stora delar av det som skrivs, men tycker 
samtidigt att man målar upp en väldigt dyster bild. Självklart ska man peka på 
problembilder och tydliggöra de utmaningar som vi står inför.  
 
Men någonstans känns det som en sorts hoppfullhet kring framtiden har gått 
förlorad i det program som nu är föreslaget jämfört med tidigare. Vi 
socialdemokrater har ju annars stått för ett hopp om framtiden och att det är möjligt 
att klara de utmaningar vi står inför. Och i det brukar vi även tydligt peka på 
politikens möjligheter och vad människan kan uträtta om man sluter sig samman, 
organiserar sig, satsar på bildning osv.  
 
Vi skulle gärna vilja att texten i denna del balanseras på ett annat sätt, för att visa att 
vi tror på politik som det möjligas konst, att framtiden är påverkbar och att 
utmaningarna i den värld vi lever i faktiskt går att hantera.  

Språk, form och anslag 
Den bild vi har fått från kommissionens tidigare information, var att denna version 
av partiprogrammet skulle vara mer kortfattad än nuvarande, samt modernare. Nu 
har vi sett att förslaget dels är längre än det gamla och att text och anslag inte riktigt 
går i takt med det som finns inom ramen för arbetet med ”Det Socialdemokratiska 
Löftet” och ”Socialdemokraterna – Framtidspartiet”.  
 
Partistyrelsen har gjort ett gediget och omfattande arbete med ”Löftet” som 
utmynnar i ett nytt arbetssätt och anslag i dels vårt utåtriktade arbete, där vi ska vara 
det mest nyfikna, öppna och moderna partiet. Dels i hur vi arbetar internt, utser 
företrädare, utvecklar vår politik etc.  
 
Förslaget till nytt partiprogram är inte riktigt i samklang med det och skulle behöva 
ses över ur den utgångspunkten, så att man går i takt och att helheten håller ihop. 
Det krävs för att skapa en trovärdighet i partiets förnyelsearbete. Efter att ha läst 
igenom hela texten är känslan också att man skriver onödigt långt, samt att vissa 
saker återkommer på flera ställen. Texten skulle må bra av att skrivas igenom så att 
det blir tydligare och enklare, med ett modernt språk och anslag.  
 
Det inledande avsnittet om våra grundläggande värderingar är mycket väsentligt, men 
vi anser att det finns brister i det. Dels vill vi att avsnittet ska innehålla ett ordentligt 
avsnitt som berör hur vi kan bygga samhället ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart och som visar att detta klarar vi bara tillsammans. Utvecklingen är hållbar om 
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den tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter. Vi behöver en politik som inte tär på våra begränsade resurser. 
 
Vi vill tydligt slå fast att Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Därför finns det 
starka skäl att redan i detta avsnitt lyfta upp jämställdhetsfrågan och bristerna i 
jämställdhet som vi upplever i dagens samhälle. Jämställdhet är en grundläggande 
förutsättning för en hållbar utveckling i alla delar och perspektiv. Den delen önskar vi 
ska finnas med tydligt i inledningen samt att det synsättet ska genomsyra skrivningar i 
övrigt.  

Sammanfattningsvis 
Vi inser att tiden är ganska kort fram till dess att programkommissionen ska ta den 
slutgiltiga texten och skicka förslaget till kongressombuden. Programmet ska 
självklart bygga på våra grundläggande värderingar, men det måste samtidigt vara 
modernt, språket och anslaget ska spegla både den tid vi lever i och det arbete som 
partiet som helhet har gjort när det gäller ”Socialdemokraterna – Framtidspartiet”.   
 
Vi vill att partiprogrammet ska kunna användas som ett relevant underlag för det 
politiska utvecklingsarbetet på alla nivåer i partiet, men då krävs att det är mer 
lättillgängligt och känns både konkret, framåtsyftande och modernt.  
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Västerbottens pd 
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Västmanlands pd 

Remissyttrande 
Socialdemokraterna i Västmanland lämnar över följande remissyttrande över 
programkommissionens förslag till nytt partiprogram som ska behandlas på 
partikongressen 2013.  

Inledning 
Sedan det socialdemokratiska partiet bildades 1889 så har programrevisioner gjorts 7 
gånger varav den senaste 2001. Det visar att partiprogrammet endast reviderats när 
stora förändringar i vår omvärld skett och då starkt motiverat en revision.. 
Programrevision sker inte ofta men när det sker så är det med syftet att fånga upp 
den tid vi lever i och de utmaningar vi står inför. Även om våra grundvärderingar står 
sig starka över tid måste partiprogrammet kännas vitalt och angeläget. 
 
Partiprogrammet och stadgan är de två huvudsakliga dokument som den enskilde 
partimedlemmen skriver under på när de inträder i det socialdemokratiska partiet. 
Det är själva avtalet mellan medlemmen och partiet. 
 
Partiprogrammet ska kunna svara på frågorna; 

- Varför är jag socialdemokrat?  
- Vad är det som legitimerar ett socialdemokratiskt parti? 

 
Programkommissionens förslag beskriver på ett bra sätt dagens och morgondagens 
utmaningar, men det målas upp en ganska dyster bild av det vi står inför. Visst finns 
det fog för att vara dyster men samtidigt finns det hopp om framtiden och att vi 
socialdemokrater tror på politikens möjligheter att klara av de uppgifter och 
utmaningar vi står inför och att framtiden är påverkbar och att utmaningarna i den 
värld vi lever i faktiskt går att hantera. 
 

Språk, form och anslag 
Den bild vi har fått från kommissionens tidigare information, var att denna version 
av partiprogrammet skulle vara mer kortfattad än nuvarande, samt modernare. Nu 
har vi sett att förslaget dels är längre än det gamla och att text och anslag inte riktigt 
går i takt med det som finns inom ramen för arbetet med ”Det Socialdemokratiska 
Löftet” och ”Socialdemokraterna – Framtidspartiet”.  
 
Partistyrelsen har gjort ett gediget och omfattande arbete med ”Löftet” som 
utmynnar i ett nytt arbetssätt och anslag i dels vårt utåtriktade arbete, där vi ska vara 
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det mest nyfikna, öppna och moderna partiet. Dels i hur vi arbetar internt, utser 
företrädare, utvecklar vår politik etc.  
 
Förslaget till nytt partiprogram är inte riktigt i samklang med det och skulle behöva 
ses över ur den utgångspunkten, så att man går i takt och att helheten håller ihop. 
Det krävs för att skapa en trovärdighet i partiets förnyelsearbete. Efter att ha läst 
igenom hela texten är känslan också att man skriver onödigt långt, samt att vissa 
saker återkommer på flera ställen. I vissa delar görs längre och genomgående 
analyser, vilket vi ser som ganska onödigt. Partiprogrammet ska i sitt anslag vara mer 
konstaterande. 
Texten skulle må bra av att skrivas igenom så att det blir tydligare och enklare, med 
ett modernt språk och anslag.  
 
Det inledande avsnittet om våra grundläggande värderingar är mycket väsentligt, men 
vi anser att det finns brister i det. Dels vill vi att avsnittet ska innehålla ett ordentligt 
avsnitt som berör hur vi kan bygga samhället ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart och som visar att detta klarar vi bara tillsammans. Utvecklingen är hållbar om 
den tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter. Vi behöver en politik som inte tär på våra begränsade resurser. 

Sammanfattningsvis 
Vi inser att tiden är ganska kort fram till dess att programkommissionen ska ta den 
slutgiltiga texten och skicka förslaget till kongressombuden. Programmet ska 
självklart bygga på våra grundläggande värderingar, men det måste samtidigt vara 
modernt, språket och anslaget ska spegla både den tid vi lever i och det arbete som 
partiet som helhet har gjort när det gäller ”Socialdemokraterna – Framtidspartiet”.   
 
Vi vill att partiprogrammet ska kunna användas som ett relevant underlag för det 
politiska utvecklingsarbetet på alla nivåer i partiet, men då krävs att det är mer 
lättillgängligt och känns både konkret, framåtsyftande och modernt.  
 

Örebro pd 

Remissvar på partiprogrammet 
Styrelsen för Socialdemokraterna i Örebro län avger följande synpunkter på 
remissutgåvan av nytt partiprogram. Vi lämnar ett antal övergripande synpunkter 
men avstår att kommentera enskilda detaljer i förhoppning om det slutgiltiga 
förslaget kommer arbetas om.  
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Övergripande synpunkter 
Programkommissionen har trots den korta tid som funnits till förfogande genomfört 
ett ambitiöst arbete. Partidistriktets huvudsakliga invändning är att programmet 
skulle tjäna på att kortas ned och därmed kondenseras betydligt. Många gånger 
upprepas såväl analyser som ställningstagande vid flera tillfallen i de olika avsnitten.  

Innehåll 
Distriktsstyrelsen ställer sig bakom det grundläggande innehållet i den första halvan 
även om vi anser att texten måste omarbetas i enlighet med våra övergripande 
synpunkter.   
 
Partidistriktets allvarligaste invändning är av principiell art.   
Halva förslaget utgörs nu av Vår politik som allt för ofta har karaktären av 
dagspolitik. Vi bör ha ambitionen att ett nytt partiprogram ska hålla över minst två 
till tre mandatperioder. Det gör enligt vår mening att programmet i allt väsentligt ska 
hantera principiella ställningstagande och hantera dagspolitiken i tillexempel politiska 
riktlinjer. Det är till exempel viktigare att vi tror på det livslånga lärandet och ett 
samhälle som möjliggör att människor efter sin förmåga kan utvecklas och växa, 
istället för att beskriva hur detta ska ske. Distriktsstyrelsen vill ändå göra ett 
undantag, och lämna synpunkter i en specifik frågeställning. Styrelsen önskar att 
programmet tydligare lyfter fram socialdemokratin som en del av det internationella 
fredsprojektet.  

Form och språk 
Tyvärr håller inte programförslaget språkligt och stilistiskt. Generellt är språkbruket 
omodernt och långt ifrån det framtidsarbete som partiet är mitt uppe i. Dessutom 
anser distriktsstyrelsen att de olika avsnitten inte heller hänger ihop språkmässigt. 
Högtravande språk blandas med vardags utryck. Vi önskar ett enhetligt språk som 
bygger moderna ordval, vilket underlättar läsning och blir mer spänstigt.  
 

Östergötlands pd 
 

Remissvar till partiprogrammet. 
 
 

InledningInledningInledningInledning    
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Styrelsen för Socialdemokraterna Östergötland, vill härmed avge följande 
remissyttrande över programkommissionens förslag till nytt partiprogram inför 
partikongressen 2013. Vi har valt att hålla oss övergripande, men för att ge exempel 
gjort ett par nedslag.  
 
Partiprogrammet ska vara en ledstång för vår vilja att skapa ett samhälle för allas lika 
möjligheter. Det är ett framtidsprogram om vad Socialdemokraterna vill. 
 
Ett stort löftesarbete har genomförts i partiet vilket lett fram till Socialdemokraterna 
- framtidspartiet.  
 
Allt vi socialdemokrater vill förändra går inte att genomföra på kort sikt. Det är 
därför viktigt att bedriva en politik som är verkningsfull även på lång sikt. Vi är ett 
framtidsparti som tar upp verkligheten och tar oss an ödesfrågorna steg för steg. Vi 
utvecklar ständigt arbetsformer, metoder och politik – ett steg i taget. 
 
Politik för en fungerande arbetsmarknad kräver ständig utveckling. En utbildad 
befolkning är en stor tillgång för näringslivet och för individen själv. Men det stärker 
även hela samhället. 
 
En större del av remissupplagan beskriver historia och nutid med socialdemokratiska 
glasögon. Den delen behöver minskas drastiskt till förmån för vad vi vill. 
Partiprogrammet ska lyfta fram det samhälle vi vill se i framtiden.  
 
 

Text och formText och formText och formText och form    
    
Remissupplagan av Partiprogrammet skriver om partiet som tredjeperson, inte som 
vi. Det blir en utifrånbetraktelse av partiet, men även av människorna där ute.  
 
Texten beskriver även människan så att det låter som en art, vilken som helst. I stället 
för att skriva ”människan utvecklas och växer i samspel med andra” – bör 
formuleringen vara exempelvis – ”Vi människor utvecklas och växer i samspel med 
andra”.  
 
Formuleringar känns väldigt ”akademiska” och avskalade från känslor och färger. 
 
Utan allt för svår genomskrivning skulle texten kunna formuleras som att det är vi 
som vill och att vi har idéerna. Partiet är en organisation som bygger på oss 
medlemmar. Med tankar och känslor. 
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När vi läser texten ser vi tydligt att Programkommissionen vill bygga vidare på 
tidigare partiprogram även om ordningen ändrats. Språket om marknad och 
kapitalism, produktionsordning, proletariat och en hel del annat känns inte som 
2010-tal. Sanningen är att kvinnor och invandrare har det tuffare oberoende av 
ekonomisk klass. Klassbegreppet bör tas bort eller tonas ned betydligt.  
 
Det saknas inledningsvis beskrivning i början om att förändringar nu går fortare, och 
blir mer genomgripande än tidigare, vi behöver därför bygga ett samhällskontrakt där 
utgångspunkten är att vi, som individer och samhälle, är förberedda för konstant 
förändringstryck.  
 
 

Det politiska innehålletDet politiska innehålletDet politiska innehålletDet politiska innehållet    
 
Omvärldsavsnittet ger en ganska dyster bild av framtiden. Socialdemokratin har alltid 
haft en positiv omvärldsbild och behöver även i framtiden belysa det positiva. 
 
Den informationstekniska revolutionen som vi genomgått under de senaste 20 åren 
går i stort sett obemärkt förbi i remissmaterialet. Många människors sätt att 
kommunicera förändras ständigt. Det beskrivs under kulturavsnittet, men har mer 
dramatiskt påverkat människors vardag. Därför behöver de nya 
kommunikationsformerna finnas med mer genomgripande. 
 
Genom att studera på distans mot ett universitet på andra sidan jorden kommer 
kunskaperna att blir mer nåbara. En student kan sitta hemma och studera 
Nationalekonomi på ett universitet i Australien, litteraturvetenskap i England och 
kulturhistoria i Egypten.  
 
Den nya tekniken gör det möjligt att sitta i Sverige i sitt hem och arbeta som 
kundsupport med anställning i exempelvis Canada. Eller en anställd vid ett 
amerikanskt forskningslaboratorium kan sitta hemma i Sverige och bedriva 
världshandel med celler.  En mjukvarusupport kan ha sin anställning i Irland men 
sitta i Kisa och arbeta. Vilka krav ställs på en sådan arbetsmarknad? Vilka rättigheter 
och möjligheter finns då? 
 
Vi lever allt mer i ett konsumtionssamhälle. Men vi är konsumenter på mer än 
varumarknaden. Vi människor ska välja pensionsförvaltare, äldreomsorg i kommuner 
där alternativ erbjuds, välja skola för våra barn, göra olika former av vårdval. På 
varumarknaden finns bostäder, bil, tekniska utrustningar och andra affärer som 
påverkar oss i stor mening. 
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Vi människor lever på olika former av marknader där valen ska göras. En fungerande 
marknad kräver att vi alla får information om marknaden för att kunna göra kloka 
livsval. Detta är en stor del av människors vardag, men det är ett politiskt vakuum. 
Inga partier är aktiva inom dessa politiska områden. 
 
Kunskaper, kommunikationer och tjänster blir allt mer globala. Synen på marknad, 
kapitalism och produktionsordning behöver belysas ur nya vinklar. 
 
Vi måste vara tydliga med att vinster inte får gå före kvalité. Det gäller 
genomgripande. Men i partiprogrammet ställs kapitalism och profit mot välfärd. Det 
är samma sak, men olika språkbruk. 
 
Vi socialdemokrater ser näringslivet, och inte minst småföretagen, som en viktig del i 
samhällsbygget. Det är oftast i de små och växande företagen som de nya jobben 
utvecklas. Socialdemokratin vill se ett samhälle där innovationer och eget företagande 
uppmuntras och stöttas. De få raderna om näringslivets utvecklingspotential 
drunknar i övrig text. 
 
Det finns en direkt motsättning mellan löftesarbetet och programremissen när det 
gäller de svaga.  Partiprogramremissen skriver uttalat att vi är ett parti för de svaga, 
medan framtidsarbetet säger att vi är ett parti för alla. Genom att vi lyfter alla 
människors möjligheter kommer även de som har det svårast att få det bättre.  
 
 
 
 


