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S-kvinnor 
 
S-kvinnors styrelse 
2012-12-14 
 
Styrelsen för S-kvinnor vill tacka för möjligheten att lämna ett 
remissvar på förslaget till nytt partiprogram. Följande yttrande 
lägger tyngdpunkten på de avsnitt av programmet som berör S-
kvinnors prioriterade politikområden. 
 

Övergripande synpunkter – vision, värderingar, 
samhällssyn 
 
S-kvinnor anser att förslaget till partiprogram är väl genomtänkt 
och att partiets grundläggande värderingar lyfts fram på ett 
konsekvent och tydligt sätt. Det gäller i synnerhet de inledande 
avsnitten Vår vision, Våra värderingar och Vår samhällssyn.  
 
S-kvinnor uppskattar att frågor som är av stor betydelse för S-
kvinnor, som jämställdhet och kvinnors rättigheter, behandlas 
relativt utförligt i programmet. S-kvinnor anser dock att 
reproduktionens ekonomi (barnafödande, hemarbete, 
omsorgsarbete, etc.) bör lyftas tidigare i texten. Detsamma gäller 
andra politikområden av stor vikt för kvinnor, som hållbar 
utveckling och rasism. Dessa politikområden kan inte föras in i 
senare avsnitt utan måste genomsyra den grundläggande 
analysen av partiets vision, värderingar och samhällssyn. S-
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kvinnor anser också att det redan i inledningen bör framgå att 
Socialdemokraterna inte bara är ett antikapitalistiskt parti utan 
också ett feministiskt och antirasistiskt parti. 
 
Möjligen kan programmet kortas något. Om så sker bör de 
inledande delarna utgöra programmets kärna. En möjlighet, för 
att nå ut med programmets bärande idéer, kan också vara att 
skapa en kortversion eller sammanfattning, som kan användas till 
exempel i valrörelsen. En version på lätt svenska bör också tas 
fram. 
 
I avsnitten om vision, värderingar och samhällssyn vill vi särskilt 
lyfta följande: 
 

- S-kvinnor anser att programmet har en kärfull och bra 
inledning: Framtiden går att förändra! Tillsammans kan vi 

göra samhället bättre! Steg för steg är det möjligt att 
genomföra radikala samhällsförändringar. Värderingar inte 
är givna; de förändras genom politik.  
 
S-kvinnor menar att Socialdemokraterna har skäl att i än 
högre grad än idag träda fram som ett parti, som förordar 
fortsatta samhällsreformer.  
Den ekonomiska ojämlikheten växer i Sverige, och kvinnor 
lever fortfarande under radikalt sämre ekonomiska villkor 
än män trots decennier av jämställdhetspolitiska reformer. 
Det är uppfordrande för ett socialdemokratiskt parti som 
bärs av idén om jämlikhet och alla människors lika värde. 
Socialdemokraterna måste visa större mod och reformvilja 
för att på ett framgångsrikt sätt kunna vidareutveckla den i 
grunden jämställda och jämlika svenska samhällsmodellen. 

 
- S-kvinnor vill vidare understryka att vi uppskattar att 

programmet betonar att Socialdemokraterna är ett 
antikapitalistiskt parti, som förordar en blandekonomi där 
demokratin har företräde framför marknaden (s 4).  
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Principen om demokratins företräde framför marknaden är 
enligt S-kvinnor av särskilt stor betydelse för den offentligt 
finansierade välfärden. Omsorgsarbetet, som en del av den 
socialdemokratiska välfärdspolitiken, bärs upp av andra 
värden än marknadens vinstmotiv. Att arbetet organiseras 
väl är av särskild betydelse för kvinnor, som än idag bär 
huvudansvaret för samhällets betalda och obetalda 
omsorgsarbete. 

 
S-kvinnor kan i detta sammanhang konstatera att valfrihet 
är ett värde som ofta lyfts fram i den politiska debatten om 
framtidens välfärd. Men mer sällan diskuteras de hinder och 
begränsningar, som människor möter i ett alltmer 
kommersialiserat och ojämlikt samhälle. Ett exempel är 
föräldraledigheten, där uttaget bland män och kvinnor i hög 
grad påverkas av de ojämlika villkor som råder på 
arbetsmarknaden, liksom av de skilda förväntningar och 
krav som möter män och kvinnor i vardagslivet.  

 
- S-kvinnor vill instämma i partiprogrammets skrivningar 

kring frihetens innebörd för socialdemokratisk politik. 
Jämlikhet är frihetens förutsättning (s 5). Partiet behöver 
”en målmedveten politik för jämlikhet”. Den växande 
ojämlikheten i det svenska samhället slår idag med särskild 
kraft mot kvinnor. Det är kvinnor som har de lägsta 
inkomsterna och det är kvinnor, och ofta mödrar, som i 
växande grad drabbas av fattigdom. Störst svårigheter 
möter ensamstående kvinnor med utländsk bakgrund. S-
kvinnor menar att jämlikhet och social rättvisa kan lyftas 
ännu tydligare i partiprogrammet som den ideologiska 
grunden för socialdemokratisk politik.  
 

- S-kvinnor välkomnar vidare att partiprogrammet med kraft 
lyfter vikten av full sysselsättning som ett överordnat mål 
för socialdemokratisk politik. Den höga arbetslöshet som i 
dag råder i Sverige har försvagat löntagarnas ställning, och 
detta gäller i synnerhet kvinnor. För att kvinnors 
arbetsvillkor ska kunna förbättras – med rätt till heltid, rätt 
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till rimliga scheman utan delade turer, rätt till fast 
anställning, etc – krävs en maktförskjutning på 
arbetsmarknaden, till löntagarnas förmån.   

 
- S-kvinnor instämmer med programmets skrivning att 

solidaritet innebär både att ömsesidigt stötta varandra och 
att ta parti för dem som har mindre makt. (s 9).  
Brist på makt och inflytande för stora medborgargrupper är 
en fråga som kräver större uppmärksamhet inom 
Socialdemokraterna. Det faktum att kvinnor i Sverige idag 
utför huvuddelen av det obetalda arbetet i samhället 
innebär i praktiken att många hårt arbetande kvinnor inte 
har tillräckligt med tid och resurser för att politiskt kunna 
värna sina intressen. S-kvinnor vill särskilt peka på 
situationen för äldre kvinnor med låg inkomst och för 
ensamstående mödrar och deras barn. Försämrade 
ekonomiska villkor för stora kvinnogrupper är en viktig 
signal om att större solidaritet och mer omfördelning krävs i 
Sverige idag – till gagn för såväl enskilda individer som 
samhället i stort. Det socialdemokratiska partiprogrammet 
måste ge en tydlig signal om att en politik för solidaritet och 
social sammanhållning kommer att ges högsta prioritet av 
en socialdemokratisk regering.  
 

- Socialdemokratins höga ambitioner för en politik för hållbar 
utveckling lyfts i inledningen, vilket är utmärkt, men S-
kvinnor anser att detta kan göras tydligare och tidigare i 
texten. Idén om hållbar utveckling bör vara en 
grundläggande plattform för den moderna 
socialdemokratiska politiken, inklusive ekonomisk politik, 
välfärdspolitik och miljöpolitik.  

 
- Hållbar utveckling handlar om respekt och hänsyn till 

naturen, så som det uttrycks i partiprogrammet, men 
hållbar utveckling handlar också om att mer långsiktigt 
värna demokrati, god samhällsstyrning, och nationellt 
välstånd.  
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- En hållbar social och ekonomisk utveckling innebär att 
politiken inriktas mot långsiktiga investeringar i människor, 
social sammanhållning och miljö, framför att kortsiktigt 
maximera den ekonomiska tillväxten. Detta förhållningssätt 
har särskild betydelse för kvinnors ställning i samhället, 
eftersom kvinnor fortfarande i högre grad än män är 
beroende av att politiken prioriterar socialt hållbar 
utveckling, t.ex. långsiktiga investeringar i folkhälsa, 
förskola, skola och äldreomsorg.  
 

- Med hållbar utveckling som utgångspunkt blir det angeläget 
att tidigt i partiprogrammet lyfta reproduktionens ekonomi 
och politik, inklusive välfärdspolitik och demografiska 
trender. Reproduktionens ekonomi behandlas nu först på 
sidan 14, under rubriken ”Produktion, reproduktion och 
natur”, där det korrekt noteras att reproduktionen är lika 
viktig för samhällets utveckling som produktionen.  

 
- Ett exempel på hur reproduktionen kan lyftas in tidigare i 

programmet är avsnittet om solidaritet (s 9). Här menar S-
kvinnor att det är viktigt att lyfta inte bara solidaritet över 
klassgränser utan också solidaritet över generationer 
(livscykelperspektivet). Livscykelperspektivet är centralt 
för den socialdemokratiska välfärdspolitiken. I detta 
sammanhang kan solidaritetstanken utvecklas så att det blir 
tydligt att den också omfattar omsorgsvärden, knutna till 
människors omsorgsbehov över livscykeln. Traditionellt har 
omsorg varit kvinnors ansvar, med omsorgsetiken som 
bärande princip. Långsiktigt är starka omsorgsvärden en 
förutsättning för ett värdigt och hållbart samhälle. Barnens 
rättigheter bör ges en tydlig plats i programmet. 

 

Särskilda synpunkter på avsnitt i texten 
 
Sidan 8 Formulering, stycke 2 om tilltron till demokratin; vi 
föreslår formuleringen ”… Att få människor att känna att de själva 

kan forma sin framtid” istället för att ”själva avgöra sitt öde”.  
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Sidan 10, Arbetets värde. Avsnittet om arbetets värde är viktigt. 
Samtidigt ser S-kvinnor att det kan utvecklas. 
 
Det är väsentligt att ett avsnitt om arbetets värde inte bara 
beaktar samhällets betalda arbete, förvärvsarbetet. Det obetalda 
arbetet, i synnerhet barnomsorg, barnuppfostran och hemarbete 
(det reproduktiva arbetet) är lika viktigt för samhället och 
individen.  
 
I sista stycket i avsnittet om Arbetets värde, som handlar om 
produktionens organisering, kan mer sägas om arbetets villkor 
och värde, t.ex. vikten av att varje individ har möjlighet påverka 
och styra sitt arbete. Detta är viktigt inte minst för LO-kollektivets 
kvinnor, vars arbetsmiljö under senare år har försämrats på flera 
sätt. 
 
Därtill vore det värdefullt med ytterligare en mening som handlar 
om att arbetslivet ska kunna förenas med livet i övrigt och de krav 
som det ställer. Det skulle kunna ha t.ex. följande lydelse: ”Arbetet 
ska kunna förenas med ansvar för barn och familj och även i övrigt 

ge utrymme för ett aktivt liv inom t.ex. kulturliv, politik och 

civilsamhälle.”  
 
Hemarbetets villkor och värde har historiskt varit ett viktigt tema 
i socialdemokratisk kvinnopolitik. S-kvinnor anser att det är 
viktigt att lyfta hemarbetet just som arbete inte minst idag, när 
borgerlig ekonomisk politik har byggts upp med utgångspunkt 
från idén att alla bör maximera sitt arbetsutbud, oavsett 
familjesituation. Ofrivillig övertid är ett växande problem. 
Hemarbetet har osynliggjorts i en samhällsekonomisk debatt där 
endast förvärvsarbetet anses bidra till samhällets välstånd. 
 
Sidan 10, Vår samhällssyn – Maktstrukturer  
 
Avsnittet är centralt för S-kvinnor eftersom det handlar om 
samhällets maktstrukturer; hur de upprätthålls och förändras, och 
hur de kan bekämpas. Det finns olika teorier och 
förklaringsperspektiv kring makt och underordning. Frågor som 
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har lyfts i diskussionen inom S-kvinnor, och som vi gärna vill ska 
framhävas tydigare, är följande: 
 

1) Intersektionalitet – maktstrukturer är sammanflätade och 
förstärker varandra.  

2) Normer och normbrytande politik: Individer tillhör olika 
grupper inte bara därför att de har egenskaper 
gemensamma, utan också därför att de tillskrivs egenskaper 
via dominerande, föränderliga föreställningar och normer. 
Detta sker i en diskursiv process där vissa grupper 
överordnas, medan andra underordnas eller utesluts 
(människor delas in i vi/dem; överordnade/ underordnade; 
normala/ avvikande, etc).  
Partiprogrammet bör tydligare betona att en politik för 
jämlikhet och frigörelse mot denna bakgrund inte bara kan 
rikta in sig mot att förändra ekonomiska maktförhållanden 
eller politiska institutioner; en sådan politik måste också 
vara normbrytande. 

3) Det är viktigt att inte beskriva grupptillhörighet som något 
avgränsat och konstant (se ovan).  

4) Till sist: Något mer kan i detta avsnitt sägas om 
genusordningen och dess relation till reproduktionens 
ekonomi – sexualitet, barnafödande, reproduktiva 
rättigheter. Reproduktionens ekonomi är lika väsentlig som 
produktionens ekonomi i en analys av samhällets 
maktstrukturer. 

 

Följande är en reviderad text med förslag på hur synpunkterna 

ovan kan beaktas (föreslagna ändringar framgår): 

 
”Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och 
underordning, och bekämpar därför alla former av maktskillnader 
som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår 
från övertygelsen om att principen om alla människors lika värde 
inte kan förverkligas i ett samhälle där vissa är underordnade 
andra.  
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Flera slags maktstrukturer påverkar människors liv och 
möjligheter. Många människor möter också en dubbel eller 
flerdubbel underordning; underordning på grund av kön och klass 
samspelar med underordning knuten till hudfärg och etnicitet, 
könsidentitet och sexuell läggning, funktionsförmåga och ålder. 
Sådan underordning hindrar människor från att utvecklas i 
enlighet med egna förutsättningar och val och begränsar deras 
möjligheter att delta i samhällslivet på lika villkor med andra.  
 
Över- och underordningen i samhället bärs upp av ekonomiska 
och politiska maktstrukturer, men den är också ett resultat av 
föreställningar och normer, som delar upp människor i ”vi och 
dem”; i överordnade och underordnade; i normala och avvikande. 
För Socialdemokraterna handlar kampen för människors lika 
värde därför både om att bryta normer och om att omfördela 
ekonomiska resurser och politisk makt.  
 
Insikten om klassamhällets orättvisor och behovet av att 
tillsammans organisera sig för ett annat samhälle var 
utgångspunkten, när det Socialdemokratiska partiet en gång 
bildades. Det fanns också tidigt en insikt om att de klassbundna 
orättvisorna fortplantar sig från de vuxnas liv in i barnens villkor 
på ett sätt som innebär hot om växande klyftor också i framtiden.  
 
För dagens socialdemokrater är de klassmönster som skapas i det 
ekonomiska livet fortfarande centrala för förståelsen av 
ojämlikhetens problem. Men idag bärs Socialdemokraterna också 
av övertygelsen om att över- och underordning inte bara skapas 
inom produktionslivet, utan också utanför detta. AC tgärder enbart 
mot klassorättvisor räcker därför inte för verklig jämlikhet. Det 
kräver en medveten kamp också mot andra maktstrukturer.  
 
En tydlig sådan maktstruktur är det som kallas genusordningen, 
den systematiska över- och underordningen mellan könen. 
Genusordningen växte historiskt fram kring samhällets 
organisation av sexualitet och reproduktion och innebär en 
systematisk uppdelning i manligt och kvinnligt i alla sfärer av 
samhället.  
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Idag har kvinnor och män i Sverige formellt samma rättigheter 
och skyldigheter, men genusordningen består i form av en ojämlik 
fördelning av ansvar, arbete, makt och inkomster. Inom alla 
samhällsklasser är kvinnors villkor sämre än mäns: den 
genomsnittliga inkomsten lägre och det obetalda arbetet med hem 
och barn mer omfattande. Starka tankemönster definierar vad 
som är manligt och vad som är kvinnligt. Detta begränsar 
kvinnors livsval, men det låser också männen i rollförväntningar 
som kringskär deras personliga utvecklingsmöjligheter.  
 
Alla kvinnor missgynnas av den rådande genusordningen, men detta 
innebär inte att alla kvinnor alltid tjänar på samma politiska 
åtgärder. Eftersom kön samverkar med andra maktstrukturer krävs att 
en socialdemokratisk feministisk politik ser såväl könsbundna 
maktskillnader mellan grupperna män och kvinnor som könsbundna 
maktskillnader inom och mellan olika grupper.     

Att bryta det tänkande, som hänvisar till biologiska olikheter för 
att motivera sociala skillnader mellan könen, är att vidga 
utvecklingsmöjligheterna för både män och kvinnor. Med starka 
reproduktiva, sociala och politiska rättigheter har kvinnor liksom 
män möjligheter att forma både samhället och sina egna liv. Vi kan 
tillsammans skapa ett annat och i djupaste mening mer mänskligt 
samhälle, med lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män, i 
familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Med denna grundsyn, och med 
insikt om att kvinnors underordning ofta fördjupas i 
skärningspunkten mellan kön, klass och etnicitet, är 
socialdemokratin ett feministiskt parti. 
 
I vårt samhälle finns också rasistiska strukturer, som begränsar 
människors liv baserat på deras ursprung, hudfärg, religion 
och/eller kulturell tillhörighet. Dessa strukturer innebär att 
maktrelationer och uppdelningar mellan olika tänkta folkgrupper 
försvaras. Personer med utländsk bakgrund, och ofta också deras 
barn, löper i dagens verklighet större risk för arbetslöshet, har 
oftare arbeten under sin utbildningsnivå, är underrepresenterade 
i politiska församlingar och drabbas oftare av 
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boendesegregationens negativa konsekvenser. Samtidigt finns en 
risk att fattiga grupper och platser görs till etniska problem i 
samhällsdebatten. Det som egentligen är klasstrukturer tolkas 
ibland felaktigt som etnicitet.  
--- 
.  
Jämlikhetspolitik måste riktas mot alla former av över- och 
underordning och i detta breda jämlikhetsarbete ligger 
socialdemokratins stora framtidsuppgifter.” 
 
Sidan 12-14, Marknad och kapitalism; samt sidan 14-15, 
Produktion, reproduktion och natur 
 
Det vore en fördel om de två avsnitten Marknad och kapitalism samt 
Produktion, reproduktion och natur kunde föras samman; eller alternativt; att 
avsnittet om produktion, reproduktion och natur kunde läggas först, 
eftersom detta avsnitt presenterar en bredare ansats. Än en gång vill S-
kvinnor betona att begreppet hållbar utveckling är lämpligt att använda i 
detta sammanhang, eftersom hållbar utveckling rymmer en sammanhållen 
syn på samhällsekonomin (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).  
 

- På sidan 13 sägs det att ”Marknaden behövs för den 
effektiva produktion som skapar och återskapar resurserna 
för välfärden”. S-kvinnor menar att det är en fördel om 
denna typ av formuleringar kan undvikas i 
partiprogrammet, eftersom de kan ge bilden av att 
ekonomiskt välstånd skapas på marknaden för att därefter 
fördelas. S-kvinnor menar att investeringar i mänskliga 
resurser, humankapital, är själva grunden för en väl 
fungerande marknadsekonomi. Välfärdssektorn och 
produktionssektorn är ömsesidigt beroende av varandra 
och all ekonomisk utveckling måste vara hållbar utveckling. 
 

- På sidan 15 beskrivs hur reproduktionen i Sverige historiskt 
har förändrats från att vara ett privat till att bli ett offentligt 
ansvar. Här är det viktigt att markera att en stor del av 
omsorgsarbetet fortfarande sker i hemmen. Det kan också 
vara lämpligt att notera att den svenska välfärdsstaten, till 



 

 
 

11 (52) 

skillnad från välfärdsinstitutionerna i de flera andra länder, 
organiseras på basis av en tvåförsörjarmodell. 

 
Sidan 15, Världen av idag. Vår tids stora utmaningar – och 
lösningar 
 
Detta är ett viktigt avsnitt som lyfter bland annat nya risker i den 
finansiella ekonomin samt växande ojämlikhet. Något som saknas är 
dock en beskrivning av befolkningsutveckling och dess centrala betydelse 
både för ekonomi och för miljö. Här saknas också en mer utförlig 
diskussion om maktförhållanden i den reproduktiva ekonomin. 
 
S-kvinnor vill påminna om att alltför stark fokus på marknad och 
produktion i partiprogrammet riskerar att osynliggöra kvinnors centrala 
roll i den ekonomiska utvecklingen. Frågor om barna- och 
mödradödlighet, födelsetal, hälsa och livslängd, samt länders 
befolkningstillväxt och åldersstruktur är centrala faktorer i en analys av 
globaliseringsprocessen.  
 
Alltför ensidig fokus på marknad och produktion riskerar också att 
osynliggöra den ojämlikhet och det förtryck, som finns i den 
reproduktiva sfären. Att lyfta frågor om maktförhållanden i den 
reproduktiva ekonomin är mycket viktigt just idag, eftersom kvinnors 
rättigheter nu pressas tillbaka i många delar av världen, samtidigt som 
demokratiska rörelser gör framsteg. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män motarbetas till exempel i arbetet med nya konstitutioner i 
nordafrikanska länder som Egypten och Tunisien. Ett annat exempel är 
utvecklingen i det nya demokratiska Sydafrika, där ett starkt förtryck av 
kvinnor i praktiken fortlever bland annat i form av sexualiserat våld, trots 
att kvinnor enligt konstitutionen ska ha starka rättigheter. 
 
I texten skrivs (s 15) att ”Den intensifierade världshandeln och 
spridningen av demokratiska värderingar, ny teknik och vetenskapliga 
innovationer har skapat ett välstånd som lyft hundratals miljoner 
människor ur fattigdom”. Här finns det skäl att påpeka att de viktigaste 
förklaringsfaktorerna till ökad tillväxt, enligt ekonomisk-demografisk 
forskning, är utbildning och hälsa. Utan investeringar i humankapital kan 
enskilda länder inte dra nytta av öppna gränser för handel och 
teknikspridning. 
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Sidan 18, Den nya produktionsordningen 
 
I detta avsnitt kan det finnas skäl att föra in några rader om hur 
arbetsdelningen mellan kvinnor och män återskapas i den nya 
produktionsordningen och hur marginalisering drabbar kvinnor hårdare 
än män (s 19). 
 
Sidan 21, Den nya ojämlikheten 
 
Detta är ett viktigt avsnitt. Det vore dock värdefullt att också skriva 
något om hur den nya ojämlikheten längs klasslinjer samspelar med 
genusordning och rasifierade strukturer; det är kvinnor och personer 
med utländsk bakgrund som finns längst ner i lönehierarkin och som 
hårdast drabbas av nedskärningar i välfärd och trygghetssystem. Vi har i 
Sverige en växande sektor med invandrad arbetskraft som exploateras 
svårt och saknar grundläggande rättigheter. 
 
Sidan 22, Klimatförändringarna 
 
S-kvinnor vill gärna se ett mer utvecklat avsnitt om klimatförändringarna 
och anser att det bör inkludera miljöproblemen i stort.  
 
Det är bra om partiprogrammet kan ge en mer målande och engagerande 
bild av de miljöutmaningar som vi står inför i form av t.ex. giftspridning, 
vattenbrist, förlust av djur- och växtarter (biologisk mångfald), etc.  
 
Det vore vidare värdefullt om sambanden mellan befolkningsutveckling, 
inkomstutveckling, livsstil och miljöförstöring kunde beröras i detta 
avsnitt, liksom det faktum att män och kvinnor har olika roller i 
samhällsekonomin och därmed olika stora ekologiska fotavtryck. En 
grön omställning av samhällsekonomin kräver – som biologen Stefan 
Edman brukar betona – både god teknik och en mer varsam livsstil. 
 
 
 
 
 
Sidan 24, Alla människors frihet, hela världens fred 
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I detta avsnitt tas frågan om kvinnors ställning upp allra sist (s 26). S-
kvinnor anser att avsnittet om kvinnors ställning bör lyftas högst upp, till 
s 24, och där knytas till avsnittet om respekten för de mänskliga 
rättigheterna.  
 
Det finns två skäl att lyfta kvinnors och barns ställning högst upp i 
avsnittet.  
 
För det första måste ett framgångsrikt arbete för fred och utveckling 
börja just här, med kvinnors och barns villkor. Vi vet att förbättringar i 
kvinnors ställning är en nyckel till ekonomiska och sociala framsteg.  
 
För det andra finns det särskilda skäl att lyfta frågan om kvinnors 
rättigheter högt upp på socialdemokratins politiska agenda just nu, 
eftersom kvinnors rättigheter – som tidigare noterats - idag hotas i 
många delar av världen. Det gäller inte minst reproduktiva rättigheter, 
som rätten till abort. Det är viktigt att Socialdemokraterna tydligt 
markerar en vilja att uppmärksamma och driva dessa frågor. 
 
Vad gäller fred och säkerhet anser S-kvinnor att det globala arbetet för 
att stärka kvinnors rättigheter i samband med konflikter och 
konfliktlösning bör uppmärksammas i partiprogrammet (FN-
resolutionerna 1820 och 1325). 
 
Slutligen vill S-kvinnor se tydligare skrivningar om bl.a. vikten av skärpta 
regler för den svenska vapenexporten. S-kvinnor har tagit tydlig ställning 
för att svensk vapenexport på lång sikt ska avvecklas, liksom svensk 
vapenproduktion.   
 
Sidan 28-30, Hushållning och hållbar utveckling 
 
I detta mycket viktiga avsnitt finns en oklarhet ifråga om 
energiomställningen (s 29). Å ena sidan hävdas att ekologisk omställning 
är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt. Å andra sidan varnas för att 
omställningen av energisystemet är riskabel. Den måste genomföras i ”en 
takt som inte riskerar leda till arbetslöshet och social otrygghet.” Därefter 
påpekas att en omställning, som inte ska leda till arbetslöshet och social 
otrygghet, kräver en strategisk miljöpolitik som binder ihop ekonomisk, 
social och ekologisk utveckling. 
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S-kvinnor menar att energiomställningen självklart kräver en strategisk 
miljöpolitik som binder ihop ekonomisk, social och ekologisk utveckling. 
Men frågan är varför partiprogrammet ska rymma en text som, i kontrast 
till partiets gängse positiva syn på miljödriven tillväxt, gör klart att högt 
tempo inte ska gälla för omställningen av energisystemet? Var tog den 
positiva synen på ekologisk modernisering vägen? 
 
S-kvinnor anser att kärnkraften ska avvecklas och vill se omedelbara och 
kraftfulla satsningar på förnybar energi. Vi anser att partiprogrammet bör 
markera att kraftfulla och omedelbara åtgärder krävs för en omställning 
av energisystemet. 
 
Sidan 30, Ett socialt och demokratiskt Europa 
 
Det är utmärkt att partiprogrammet lyfter möjligheterna att driva på för 
ökad jämställdhet i Europa. Här kan gärna ges exempel: arbete för att 
säkra kvinnors reproduktiva rättigheter (inte minst med anledning av att 
Tonio Borg har utsetts till kommissionär för hälsofrågor), arbete mot 
trafficking, arbete för att sprida kunskap om den svenska sexköpslagen, 
opinionsbildning mot alltmer restriktiva abortlagar i flera länder, etc. 
 
S-kvinnor väkomnar också att att programmet understryker vikten av 
social rättvisa, full sysselsättning och hållbar tillväxt i EU. Dessa frågor är 
intimt förknippade med kvinnors rättigheter, eftersom kvinnor drabbas 
hårdast i tider av ekonomisk kris när arbetslösheten stiger och när stater 
skär ner i välfärdssystemen. S-kvinnor vill påminna om att det idag 
bedrivs en helt annan politik i Europa; en radikal nedskärningspolitik 
som slår hårt på kvinnors arbetsmarknad och ökar fattigdomen bland 
kvinnor och barn. 
 
Sidan 37, Arbete och tillväxt 
 
S-kvinnor uppskattar att detta viktiga avsnitt bland annat rymmer bra 
skrivningar om bl.a. välfärdspolitikens betydelse (s 36). 
 
Ifråga om arbetslivets villkor (s 37) vill S-kvinnor än en gång påminna 
om de stora skillnaderna i kvinnors och mäns villkor, som bör tas upp. 
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Ifråga om arbetstider anser S-kvinnor att förslaget till 
partiprogram har bra skrivningar om t.ex. rätt till heltid och 
vikten av att fördela det obetalda hemarbetet jämställt.  
 
Det är dock olyckligt att förslaget binder upp arbetstidsfrågan med 
skrivningar om vikten av fler arbetade timmar. Likaså är det olyckligt att 
arbetstidsfrågan beskrivs som ett individuellt problem.  
 
S-kvinnor anser att tidsbristen för dagens hushåll är ett 
strukturellt problem som bl.a. handlar om problemet med att få 
tiden att räcka till både jobb och familj (”livspusslet”). Vi ser idag 
hur manligt dominerade fackförbund lyckas förhandla fram kollektiva 
avtal för arbetstidsförkortning. Individuella lösningar blir i praktiken en 
lösning för kvinnor inom sektorer, där endast deltidsmöjligheten erbjuds 
som lösning. 
 
Enligt LO:s rapport Full sysselsättning (2012) arbetade en miljon 
peroner deltid år 2009 och av dessa var 77 procent kvinnor. Bland 
kvinnorna i LO-yrken arbetade över 50 procent deltid.  Deltiderna 
speglar ofrivilligt deltidsjobb, men de är också ett uttryck för att 
kvinnor går ner i deltid för att ta hand om barn, och även för att ta 
hand om t.ex. äldre anhöriga. Det är inte självklart att en 
välfärdssamhälle ska fördela tiden på betalt och obetalt arbete på 
det sätt som vi gör idag. 
 
Normalarbetstiden har varit 40 timmar per vecka i Sverige sedan 
1970-talet, samtidigt som kvinnors förvärvsfrekvens har ökat 
markant. I internationell jämförelse har Sverige en hög 
sysselsättningsgrad. S-kvinnor har under många år drivit frågan 
om arbetstidsförkortning (sex-timmarsdag) och anser att 
partiprogrammet bör hålla öppet för fortsatt diskussion i denna 
fråga. Vi noterar också att frågan om arbetstidsförkortning under 
senare år har fått ökad aktualitet, bl.a. som en del i miljörörelsens 
krav på omläggning av samhällsekonomin i en mer resurssnål 
riktning.  
 
Sidan 41.  ”Kunskap och kultur” 
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S-kvinnor välkomnar skrivningen om att ”Kulturen måste ha 
mötesplatser för samtal och reflexion utan ekonomiska 
avkastningskrav… ” etc. S-kvinnor vill gärna se att detta avsnitt 
utvecklas t.ex. genom att referera till arbetarrörelsens viktiga 
mötesplatser som Folkets Hus etc. Tillgång till mötesplatser, där 
möten kan ske till låg kostnad, är av särskilt stor vikt för kvinnor 
som i genomsnitt har lägre inkomster och mindre resurser än 
män. 
 
S-kvinnor föreslår att kulturfrågorna får ett eget avsnitt. 
 
Sidan 43-47, Välfärd och trygghet/ Demokrati och politiskt ansvar 
 
S-kvinnor vill instämma i skrivningarna om att välfärden inte får 
reduceras till varor på en marknad (s 43). Programkommissionens gör ett 
viktigt påpekande när man noterar att gränsen mellan affärsverksamhet 
och myndighetsutövning riskerar att suddas ut i en välfärdsmodell, där 
marknadens styrsystem och organisationsmodeller alltmer tillämpas (s 
47).  
 
Slutord 
 
S-kvinnor vill med detta avslutningsvis markera vikten av att det fortsatta 
arbetet med partiprogrammet, fram till kongressen, ges allra högsta 
prioritet. Tiden för beredning har varit kort men slutresultatet har alla 
förutsättningar att bli mycket bra. 
 

 

S-studenter 
 

Inledning 

Världen befinner sig i en omorienteringsfas. Forskningen inom det 
samhällsvetenskapliga och ekonomiska fältet påvisar nu hur de nyliberala modellerna 
för samhällsstyrning och ekonomisk politik inte håller. Forskningen visar också hur 
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klimatförändringarna sker allt snabbare och hur våra naturresurser riskerar att bli så 
dyra att världsekonomin hotas. Allt fler människor känner av konsekvenserna av 
detta, upprörs över de ökade klyftorna och känner otrygghet efter många års 
nyliberalism. 
 
I denna tid skriver socialdemokratin nytt partiprogram. Vi menar att 
programkommissionen på många sätt träffande beskrivit världsläget. Vi välkomnar 
initiativet att lyfta demokratin som central för vår samhällssyn. Vi tycker att det är 
positivt att frågan om hållbarhet fått större plats i programförslaget. 
 
Samtidigt saknar vi i programmets demokraticredo en beskrivning av 
socialdemokratins krav på att demokratins princip ska utvidgas till hela samhället. Vi 
menar att detta, om något, är socialdemokratins ideologiska kärna. 
 
Vi vill också betona att även om programförslaget nått långt med skrivningar om 
hållbar utveckling behöver dessa förstärkas och tydligare genomsyra hela 
programmet, inte minst i ljuset av ständigt nya forskningsrapporter om stundens 
allvar. Vi tror att vägen ur den ekonomiska och ekologiska krisen är en och samma. 
Det handlar om demokrati, om en ny syn på välstånd och om mer gemenskap, mer 
jämlikhet och mer trygghet. 
 
Vidare vill vi se att socialdemokratins feministiska grundsyn ska få ett ökat 
genomslag, dels analytiskt och dels genom bland annat omnämnande av sexuella och 
reproduktiva rättigheter, och att det införs en analys av förtryck och diskriminering 
av hbt-personer. S-studenter har också sedan tidigare tagit ställning för 
vinstbegränsning i välfärden, ett avskaffande av studieavgifter, individualiserad 
föräldraförsäkring och en målsättning om 30 timmars arbetsvecka. I programmet 
saknar vi detta.  

Med dessa ord ber vi att å Socialdemokratiska studentförbundets förbundsstyrelses 

vägnar få avlämna följande remissvar. 

 



 

 
 

18 (52) 

Läsanvisning 

 
Vårt remissvar innehåller både generella, övergripande kommentarer och förslag på 
konkreta ändringar. Förslag på nya texter står i fet stil. Styckehänvisningen syftar på 
ordningen på aktuellt stycke under respektive rubrik. Det första stycket under 
exempelvis rubriken ”Välfärd och trygghet” skriver vi som ”stycke 1” oavsett var på 
sidan det står. 

Generella kommentarer 

 
– Ställvis i programmet har rättvisa ersatt jämlikhet som målsättning. Det är olyckligt 
eftersom rättvisa inte definieras. Rättvisa är ett moraliskt begrepp som kan användas 
för att motivera såväl jämlikhet som ojämlikhet. Jämlikheten, å sin sida, är oftare 
absolut och konkret. Partiprogrammet bör vara enhetligt och därför bör ”rättvisa” 
ersättas med jämlikhet, också när vi talar om det globala planet. Vi vill ju jämlikhet på 
hela jorden. Vi påpekar under respektive avsnitt där ordet förekommer. 
 
– Socialdemokratin är rörelsen för demokratisk socialism. Det finns ingen anledning 
att gömma undan detta. Därför är det olyckligt att demokratisk 
socialism/socialistisk/ inte nämns oftare i partiprogrammet – och tagits bort som 
inledningsrubrik. Programmet bör inte fyllas med ordet socialism för sakens skull, 
men när socialismen omnämns i olika sammanhang kan det ge en ökad insikt i vad 
ordet betyder. 
  
– På vissa ställen står det ”generös” som beskrivning av målet för en viss 
socialförsäkrings beskaffenhet. Det är olyckligt. De som omfattas av 
socialförsäkringarna har via skattsedeln betalat in till systemet och har således rätt att 
ta ut dem. Vi står inte heller för generositet; det är inte därför vi vill ha höga 
ersättningsnivåer och höga tak utan för att det är medveten ekonomisk politik. 
Därför bör ”generös” ersättas av ”välutbyggd” eller något liknande. 

– Vi ifrågasätter borttagningen av historieavsnittet. Den var visserligen väl långt men 

belyser synnerligen viktiga insikter och ställningstaganden i socialdemokratins 

ideologi och samhällssyn. Därtill är historieavsnittet gällande program en värdefull 
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källa till hur socialdemokratin ser på framväxten av Sverige. När andra politiska 

rörelser söker göra gällande att Sverige är deras produkt behövs i vårt program 

inspiration att hämta för att bemöta detta vilseledande budskap. Vi föreslår därför 

att historieavsnittet, i en förkortad form, återförs. I andra hand att det kvarstår som 

ett appendix för att inte gå förlorat. 

 
– Det saknas en text om folkhälsa, som är en central framtids- och jämlikhetsfråga. 
En progressiv folkhälsopolitik torde bli en lyckad satsning, både ekonomiskt och 
mänskligt. Det handlar om övervikt, alkohol, rökning, kost och motion men också 
om social samvaro och meningsfull sysselsättning. I folkhälsan kan flera viktiga 
samband göras – med arbetsmarknads-, utbildnings- och miljöpolitik. 
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Specifika kommentarer samt 
ändringsförslag 

 

VÅR VISION 

Socialdemokratins vision får rimligen sägas vara ett samhälle byggt på den 
demokratiska socialismens principer. Detta måste återspeglas i rubriken på aktuellt 
avsnitt, så som det görs i nuvarande partiprogram. Vi föreslår därför att rubriken 
ändras till ett av följande: 
Den demokratiska socialismen 

Vår vision – den demokratiska socialismen 

 

Generellt i stycket saknar vi rörelsens feministiska perspektiv. Socialdemokratin 
föddes ur vanliga människors kamp mot kapitalismens negativa konsekvenser. Vårt 
arv ligger i huvudsak där. Genom historien har vi emellertid insett att jämsides, och 
samverkande, med kapitalismen återfinns patriarkatet vilket dagligen påverkar alla 
människors tillvaro och begränsar deras frihet. Det vill vi ska framgå tydligare. 
 
s. 5, stycke 3.  
Här slås fast att jämlikheten är frihetens förutsättning, vilket är bra. Men när detta 
sedan ska preciseras står det att vårt mål är ett samhälle utan ”klasskillnader”. Detta 
är en märklig formulering, eftersom klasser inte är något annat än ett uttryck för en 
skillnad. I grunden en skillnad i ägande, som sedan får konsekvenser för 
levnadsstandard, inflytande etc. Det går alltså inte att ha klasser utan skillnader, 
eftersom klass per definition är en ekonomisk och social relation, alltså ett uttryck för 
att olika grupper av människor befinner sig i ett visst förhållande till varandra. Vi vill 
i stället att det ska framgå att vi strävar efter ett samhälle utan klasser. Att genom 
reformer och folkrörelsearbete steg för steg nå det klasslösa samhället har alltid varit 
arbetarrörelsens mål.  
 
s. 5, stycke 3. 
Vi tycker att ordet ”könssegregation” är olyckligt valt. Det för tankarna till ett system 
där könen lever åtskilt. Så är det inte i svensk kontext. Vi ser heller inga etniska 
klyftor. Däremot ser vi patriarkat och rasism. Vi menar att så kan stycket också 
utformas, att vi vill bort från dessa strukturer. 
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s. 5, sista stycket. 
Ersätt ”samhället” med "samhällsordning", som bättre fångar att samhällen alltid 
präglas av en viss, förhärskande maktstruktur. Vi vill att det ska vara demokratin. 
 
s. 6, stycke 1. 
Styckets första mening leder tanken till att demokratin i huvudsak ska utövas i 
allmänna val efter sedvanlig politisk debatt. Det är en betydande kringskärning av 
ordet demokrati i den socialdemokratiska kontexten. Demokratin ska prägla hela 
samhällsordningen, också i sektorer vars utveckling inte primärt avgörs genom 
allmänna val. Det handlar om demokrati på arbetsplatserna, i civilsamhället – kort 
sagt i vardagen utanför beslut om skattekronorna. Därför föreslår vi att stycket i 
stället ska inledas med:  
Medborgarnas gemensamma vilja, demokratin, ska alltid överordnas andra 

maktanspråk och intressen. 
 
s. 6, stycke 1 och 2. 
Här beskrivs hur förhållandet mellan det gemensamma och marknaden bör se ut och 
att medborgarna ska bestämma över ansvarsfördelningen mellan det offentliga och 
marknaden. Vi vill behålla skrivningen i det nuvarande programmet som lyder: 
 

All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar 

samhället. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för 

demokratin; demokratin har alltid rätten att ange villkoren för ekonomin och 

sätta gränserna för marknaden. 

 

s. 6, stycke 2.  
Socialdemokratins stora uppgift och målsättning enligt ovan är att expandera 
demokratins verkningsgrad, inte blott att marknadskrafterna ska ”kompletteras” eller 
”begränsas”. För oss är det demokratin, inte marknaden, som är normen. Snarare är 
det demokratin som ska kompletteras, om än inte balanseras, av marknadsinslag i 
vissa icke-offentliga sektorer. Detta står inte i strid mot att tillåta marknadens 
principer att verka där dessa leder till önskad utveckling. Styckets sista mening bör 
ändras, förslagsvis med följande, så att detta resonemang framgår: 
Men också andra fria sammanslutningar, nya och gamla folkrörelser, ideella 

föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer 

och kooperativa föreningar är viktiga för att värna och sprida demokratin. 

 
s. 6, stycke 3.  
Det är mycket positivt att frågan om hållbar utveckling lyfts till partiprogrammets 
visionsstycke. Emellertid, menar vi, är urvalet av resonemangtrådar olyckligt. Varför 
väljs just havsdöden och utplåningen av vissa arter ut? Det ter sig udda, även om 
båda problemen är mycket allvarliga. Därtill är faktiskt inte, vilket läsaren får intryck 
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av i styckets första mening, naturen ett dugg beroende av människan. Inte heller 
präglas människans förhållande till natur och andra arter av den respekt som beskrivs 
eller behövs. Därför föreslår vi en omskrivning av detta stycke så att det mer liknar 
den text som återfinns som inledning till avsnittet ”Hushållning och hållbar 
utveckling”, sidan 28. Den fångar bättre vad vi menar att socialdemokratisk 
hållbarhetspolitik utifrån ett ekologiskt perspektiv handlar om. 
 
Vi saknar också genomgripande i programmet en analys av hållbarhetsbegreppet 
utifrån dess tre dimensioner, den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. 
Visserligen formas ekonomisk och social hållbarhet utifrån visionsstyckets ansats, 
men vi vill inte tappa bort detta att hållbarheten inte är hel utan dess tre grenar, 
 
s. 6, stycke 4. 
Socialdemokratins demokratisyn begränsas inte till det svenska samhället. Vår vision 
är en demokratisk global gemenskap som kan axla ansvaret för de utmaningar som 
kräver globalt och internationellt samarbete. 
 

VÅRA VÄRDERINGAR 

 

Demokrati 
 
Socialdemokratiska studentförbundet är mycket positivt till att demokratin lyfts och 
att en principiell text om socialdemokratins demokratisyn får en central plats i 
partiprogrammet. Vi har emellertid väsentliga synpunkter på den utformning och det 
innehåll programkommissionen föreslår. 
 
Något tillspetsas kan det sägas att programförslagets text om demokrati endast skiljer 
sig från en allmängiltig beskrivning av den politiska, parlamentariska demokratin, 
såsom den stöds även av liberala och konservativa politiska rörelser, genom avsnittets 
första stycke.  
 
Programkommissionens förslag är, menar vi, en påtaglig förminskning av det 
klassiska socialdemokratiska demokratibegreppet som bygger på politisk, social och 
ekonomisk demokrati. Vi ställer oss frågande till varför denna förändring 
genomförts. Den politiska demokratin är endast en förutsättning, en byggsten, i det 
socialdemokratiska projektet att utsträcka demokratin till samhällets alla områden. 
 
För att vi ska kunna tala om verklig demokrati som präglar hela samhällsordningen 
måste demokratin också vara social och ekonomisk. Att utesluta ekonomisk 
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demokrati innebär en acceptans för en ordning där ägande och marknad prioriteras 
framför människan. Att utesluta den sociala demokratin innebär en svår förlust av 
insikten att de sociala rättigheter välfärden ger är fullständigt grundläggande för att 
människor ska kunna delta i demokratibygget på lika villkor. Det saknas sannerligen 
inte exempel runt om i världen vad en bristande välfärd gör med utövandet av 
politisk makt. 
 
Förslagsvis kan en text om socialdemokratins principiella demokratisyn utformas i 
stil med nedanstående och ersätta programkommissionens tredje stycke: 
 
Demokrati handlar om frihet. Om frihet att få uttrycka sin mening, kritisera, 

upplysa och bilda opinion. Om frihet att tillsammans med andra forma 

framtiden. I uppfattningen om demokratins företräde och övertygelsen om 

alla människors lika och okränkbara värde har socialdemokratin sina djupaste 

rötter.  

 

Socialdemokratin vill försvara demokratin mot maktmissbruk och diktatur, 

utvidga den på det sociala och ekonomiska fältet och låta dess ideal sätta sin 

prägel på samhällslivets alla områden. För socialdemokratin är kravet på 

social och ekonomisk demokrati lika självklar som kravet på den politiska 

demokratin med tanke- och trosfrihet, yttrande- och organisationsfrihet och 

allmän och lika rösträtt.  

 

Den sociala demokratin ger människor makt och möjlighet att forma sina liv 

och att på lika villkor med andra i delta i den politiska demokratin genom att 

utbildning, vård, omsorg, kultur och bostäder ses som sociala rättigheter och 

fördelas efter behov.  

 

Den ekonomiska demokratin bryter en ordning som ger ägandet rätt att utöva 

makt över människor och motverkar att den ekonomiska makten koncentreras 

i ett fåtals händer.  I en demokratisk ekonomi har alla människor makt och 

möjlighet att påverka produktionens inriktning och fördelning liksom 

arbetslivets organisation och villkor. Målet är att göra alla människor till 

likvärdiga medarbetare i uppgiften att hållbart förvalta och utveckla de 

produktiva tillgångarna i samhället. 

 

Förslagsvis kan texten i stycke 4, 5, 6, 7 och 8 ersättas med nedanstående förslag. 
Motivet till textförändringen är dels att bättre binda samman avsnittet med den text 
vi föreslår ovan, dels att ersätta närmast partiinterna formuleringar om att ”respektera 
fattade beslut, även när de går de egna önskningarna emot”. Det kan ersättas med 
mer allmängiltiga ”rätta sig efter demokratins spelregler”. Därtill innebär stycke 6 
i sin nuvarande version en tydlig slagsida åt uppfattningen att demokrati är lika med 
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politisk (parlamentarisk) demokrati. Innehållet i de stycken vi föreslår stryks återfinns 
i vårt förslag nedan. 
 

De demokratiska friheterna får inte vara förbehållna vissa grupper. Alla ska ha 

samma rätt att ge uttryck för sina åsikter, höja sin röst, delta i det offentliga 

samtalet, bilda föreningar för sina idéer och intressen och försöka påverka 

andra. Alla människor ska kunna påverka samhällsutvecklingen både i stort 

och i vardagen. Samtidigt kräver demokrati att var och en respekterar andras 

demokratiska rättigheter, tar sin del av ansvaret för samhällsarbetet och rättar 

sig efter demokratins spelregler.  

 

I folkrörelserna avspeglas människornas vilja till delaktighet och demokratins 

förmåga att förena människor i gemensamma ansträngningar. Folkrörelserna, 

gamla och nya, och folkbildningen – med den förändringskraft som uppstår 

när människor möts till gemensamma samtal och handling – måste därför ha 

en avgörande roll i samhällsbygget. Det bygger en medvetenhet om 

demokratins värden, som i sin tur skapar ett eget ansvar för demokratins 

upprätthållande. 

 

Politiskt har vi litet att erinra mot stycke 2 till och med 4 på sidan 8. Emellertid 
innehåller de formuleringar som känns långsökta och främmande, med nästan 
religiös ansats (så som ”ljusa och goda”). Dessutom är texten stilistiskt tveksam. Det 
är också viktigt att människorna inte bara ska ha ”en känsla” av makt utan faktiskt 
inneha makt. Beskrivningen av reformismen behöver också ändras. Därför föreslår vi 
att stycke 2 till och med 4 ersätts med följande text: 
 
I principen om demokratins företräde ligger övertygelsen om att 

samhällsutvecklingen kan påverkas och styras. Att skapa denna tilltro och att 

ge människor makt att själva påverka sitt öde tillhör socialdemokratins 

viktigaste uppgifter.  

 

Tilltron till demokratin är beroende både av medborgarnas möjlighet till 

delaktighet i den och av dess handlingskraft och av politikens möjligheter att 

göra verklighet av fattade beslut. Medlet med vilket socialdemokratin vill 

förändra samhället är reformismen, genom vilken samhällsomdaningen sker i 

enlighet med folkflertalets vilja under fri och öppen debatt och med respekt 

för andra åsiktsuppfattningar.  

 

Rätten att vara med och påverka besluten handlar ytterst om rätten att 

påverka verkligheten. Demokratin förlorar i tilltro om den inte praktiskt kan 

lösa de problem människor upplever i vardagen och de brister de ser i 

samhället. Demokratins handlingskraft måste därför ständigt värnas, både 
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mot grupper som har makt i kraft av sin ekonomiska styrka och mot grupper 

som med hänvisning till speciella kunskaper eller speciell kompetens anser 

sig ha större rätt än andra att påverka politiken. 

 
 

Frihet, jämlikhet, solidaritet 
 
s. 8, stycke 1.  
Här beskrivs partiets vilja att ”minska” maktskillnader. Det strider mot inledningens 
intentioner om en värld utan över- och underordning. Förslagsvis skrivs i stället för 
utjämna. 
 
s. 8, stycke 2.  
Socialdemokratins analys av världen utgår från analys av det ekonomiska systemet 
(kapitalism) och det sociala systemet (patriarkatet och rasismen) och att dessa system 
samverkar och förstärker varandra.  Att därför skriva att ”klass, kön och ursprung” är 
”några” av de faktorer som påverkar varje enskild människas makt och möjlighet blir 
underligt. Detta behöver omformuleras. Ursprung behöver ersättas av etnicitet. 
 
För vidare resonemang om hur ”klass, kön, etnicitet” ska etiketteras, som ”faktorer”, 
”kategorier” eller ”relationer”, se nedanstående kommentar. 
 
 s. 8, stycke 2. 
Här beskrivs klass, kön, etnicitet etc. som kategorier. Det är problematiskt, eftersom 
det inte handlar om fasta och avgränsade enheter utan om dynamiska och 
föränderliga sociala relationer. Genom att använda begreppet kategorier missas både 
att det är relationer som handlar om makt och att det är relationer som går att 
påverka och till och med avskaffa. Vi vill att resonemanget därför i stället handlar om 
de ordningar som i dag präglar samhället och begränsar människors frihet, det vill 
säga kapitalism, patriarkat och rasism.  
 
s. 9, stycke 1, sista meningen. 
Att yttre faktorer som klass, kön och etnicitet inte ska påverka människans chanser 
till ett gott liv må låta bra men kan i praktiken betyda att vi godtar rådande ordning så 
länge den inte menligt påverkas oss. Socialdemokratin vill inte ha en på klasser 
uppbyggd samhällsordning. Vi strävar mot klasslöshet. Därför bör meningen 
förändras så att detta framgår, i enlighet med vår kommentar om klasskillnader i 
visionsstycket. Vi vill därför att socialdemokratin ska ”förändra samhället så att en 

på klasser och könsmaktordning uppbyggd ordning lämnar plats för en 

gemenskap av fria och jämlika människor.”    
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s. 9, stycke 2.  
Det är viktigt att trycka på att jämlikheten motverkar över- och underordning, också 
för enskilda. Det är också viktigt att påpeka att mångfalden inte bara handlar om 
”vilja” eller ”livsval” utan också om ”identitet”. Därför bör texten efter ”möjlighet” 
ersättas med: 
att vara sig själva, utveckla sin identitet och forma sitt liv utan att det leder till 

underordning. 
  
s. 9, stycke 3.  
Vi tror oss förstå programkommissionens ansats att kontrastera frihet mot valfrihet i 
styckets första mening. Emellertid leder formulering faktiskt snarare tillbaka till 
tanken om att valfrihet är det samma som frihet. Därför föreslår vi att meningen 
stryks alternativt ersätts av en förklarande text som gör tydligt att frihet är större än 
valfrihet; frihet är den reella möjligheten att styra sitt liv och tillsammans med andra 
forma samhället medan valfrihet endast handlar om att välja ur ett av någon annan 
förbestämt utbud. 
 
Om det känns främmande eller oönskat att kontrastera frihet mot valfrihet i aktuellt 
avsnitt, vilket vi möjligen också kan tycka, går det i stället att skriva en kortare text 
om frihet som heller inte utgår från ”verkliga val” som ansats. En sådan text kan 
inspireras av partiprogrammets text från 1990 och 2001: 
 
Socialdemokratin strävar efter både den frihet som består i enskilda 

människors självbestämmande och om den frihet som består i att grupper av 

människor får bestämma i sina gemensamma angelägenheter. Friheten ska 

människorna möjlighet till utveckling.  

 

Verklig frihet förutsätter att människor frigörs ur ekonomiskt, socialt eller 

kulturellt underläge, och från beroende av enskilda ekonomiska maktgrupper 

utanför demokratins kontroll. 

 
s. 9, stycke 5. 
Vi delar uppfattningen att solidaritet innebär att bidra efter förmåga, att ta hänsyn 
och att solidariteten är en kraft för frihet. Faktum är att solidaritet, precis som 
demokrati, är en strategi för att vanliga människor tillsammans ska kunna nå resultat. 
Det är emellertid inte riktigt det här som stycket ger uttryck för, utan snarare att de 
som har det bra ska tycka synd om dem som har det sämre ställt! En sådan 
beskrivning avvisar vi. Det är ingen drivkraft för solidaritet. Därför föreslår vi att 
stycket ersätts med följande text: 
 
Det gemensamma bästa förutsätter solidaritet. Solidariteten innebär en 

inlevelse i varandras villkor och en vilja till omsorg och omtanke om varandra. 
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Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är 

ömsesidigt beroende av varandra. För alla, oavsett egen styrka, är detta en 

förutsättning för den trygghet och den gemenskap i samhällslivet som endast 

kan uppstå genom mellanmänsklig tillit. 
 
s. 9, sista stycket 
Vi föreslår att stycket ersätts med: 
 
Socialdemokratins uppgift är att stå upp mot orättvisor och utjämna 

maktskillnader. Genom att skapa ett gott samhälle där människor ges lika 

makt och möjligheter ges friheten utrymme att växa. Bara så kan vi riva de 

hinder som står mellan människor och deras drömmar. 
 
Motivet till detta ändringsförslag är att även om beskrivningen av socialdemokratins 
uppgift på sätt och vis är riktigt riskerar den att leda tankarna till socialdemokratin 
som en ”tyck synd om-rörelse”. ”Den som har mindre makt” är också utpekande, 
och vem relaterar till det? 
 

Arbetets värde 

 
Vi har inget att erinra mot att arbetet lyfts som en grundpelare i partiprogrammet. 
Det har gjorts förr, i exempelvis 1975 års partiprogram. Faktum är att texten i 
föreliggande förslag är mycket lik den från 1975, vilket leder till att den känns något 
daterad, inte minst vad gäller språkdräkten. Innehållet är också delvis förändrat och 
har kantrats mot en ganska endimensionell syn på arbete och inte den 
mångfacetterade syn på arbete vi menar att socialdemokratin i praktiken haft: 1. Som 
lönearbete. 2. Som det fria arbetet 3. Som något vi har att kräva av varandra i det 
gemensamma samhällsbygget. 4. Som något vi har rätt att vara lediga ifrån. Framför 
allt har texten i befintligt förslag avsevärt jämfört med förlagan vad gäller 
skrivningarna om ökat inflytande på arbetsplatserna.  
 
Vi föreslår i enlighet med ovan följande ändringar: 
 
s. 10, stycke 2., andra meningen. 
”Folkets” måste ändras till ”människans” och ”nationens” till ”samhällets”. 
Nuvarande formulering känns föråldrad. 
 
s. 10, stycke 3. 
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Här föreslår vi i enlighet med ovan att följande text införs: 
Kravet på delaktighet i produktionen ska följas av rätt till egen tid. Alla har 

rätt till en god balans mellan lönearbete och ledighet. Friheten att utvecklas 

som människa ska finnas såväl i arbetet som på fritiden.  

 

s. 10, stycke 4, sista meningen.  
Den nuvarande formuleringen känns märklig. Socialdemokratiska studentförbundet 
ser förvisso mycket positivt på nya, löntagardriva företag och kooperationer, men 
rimligen torde beskrivningen av ett ökat inflytande på jobbet vara generellare än så. 
 
Vi föreslår att den sista meningen utgår och ersätts med: ”…över förhållandena på 
arbetsplatserna, vilken åstadkoms genom förhandlings- och konflikträtt, 

lagstiftning och en genomgripande demokratisering av företag och offentlig 

sektor. 

 
 

VÅR SAMHÄLLSSYN 

 
Maktstrukturer 

 
s. 11, stycke 4. 
Vi har två generella synpunkter på stycket. För det första menar vi att 
socialdemokratin bör benämna den ordning som avses som ”könsmaktsordning”. 
Det speglar bättre vad det är vi ser. För det andra vill vi se en beskrivning som utgår 
från att könsmaktsordningen leder till att kvinnor har mindre makt än män och 
ytterst riskerar att utsättas för våld därför. Därtill leder könsmaktsordningen till att 
också mäns livsval begränsas i det att nuvarande ordning medför att ett stort antal 
förväntningar och antaganden görs om hur både män och kvinnor ska vara. Vår 
huvudsakliga kritik mot stycket i dess nuvarande form är att det enligt vårt 
förmenande i första rummet sätter dessa begränsade antaganden och förväntningar. 
 
s. 11, sista stycket.  
Vi menar att stycket har flera förtjänster men uttrycker sig klumpigt vad gäller de 
avslutande resonemangen. Vi vill också gärna påpeka att det inte bara är inom 
politiken utan också inom massmedia och ekonomi som segregationen återspeglas 
och återskapas. Vi vill också göra tydligt att vad gäller utländsk bakgrund handlar det 
om sådan bakgrund som bryter mot den vita normen. Därför föreslår vi att stycket 
ersätts av följande text: 
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Vårt samhälle genomsyras också av rasistiska strukturer som upprätthåller en 

strukturell underordning av människor baserat på hudfärg, etnicitet, religion, 

nationalitet och kultur. Dessa strukturer innebär att maktrelationer och 

uppdelningar mellan olika tänkta folkgrupper försvaras och att människors 

möjligheter och inflytande begränsas utifrån deras tänkta grupptillhörighet. 

Människor med utländsk bakgrund som bryter mot den vita normen löper 

större risk för arbetslöshet, har oftare arbeten under sin utbildningsnivå, är 

underrepresenterade i politiska och andra församlingar med makt inom media 

och ekonomi och drabbas även oftare av boendesegregationens negativa 

konsekvenser. Rasismen återspeglas tydligt i ekonomin och de 

socioekonomiska klyftorna. Ofta förväxlas därför dessa klassklyftor med 

tänkta motsättningar utifrån etnicitet. Det bästa sättet att bekämpa rasismen 

är genom att stärka jämlikheten, bekämpa segregationen och skapa en full 

sysselsättning. 

 
s. 12, stycke 1.  
I förslaget konstateras kort att ”sexuell läggning, funktionshinder och ålder är andra 
faktorer, som … kan betyda direkt utanförskap eller att livsvalen begränsas”. Det är 
en ytterst problematisk formulering. För det första utgår förtryck och diskriminering 
av hbt-personer från konservativa, heteronormativa och patriarkala strukturer. Dessa 
finns i samma system som könsmaktsordningen. De har inget samband med ålder 
och funktionshinder. För det andra analyseras inte heteronormen eller de patriarkala 
strukturer som normerar och begränsar sexualitetens och könsidentitetens uttryck, 
liksom samlevnadsformer, för alla. För det tredje är ”faktorer” i sig ett olyckligt 
ordval. Det handlar om ”relationer”, enligt vårt resonemang ovan. Vi föreslår därför 
att följande text införs under stycken som handlar om kön och genus, det vill säga 
omedelbart före sista stycket på sidan 12: 
 
Könsmaktsordningen bygger på konservativa, heteronormativa och 

patriarkala strukturer. Dessa återspeglas också i synen på könsidentitet och 

sexuell läggning. Ytterst leder nuvarande ordning till att hbt-personer riskerar 

att utsättas för trakasserier och våld.  Men den begränsar också både 

heterosexuellas och icke-heterosexuellas, både cis- och transpersoners, 

möjlighet att vara sig själva och fritt forma sina liv. Socialdemokratin verkar 

för ett upphävande av de strukturer som leder till denna över- och 

underordning och begränsning av människors frihet. 

 
s. 12, stycke 1. 
Vi vill införa ett stycke för att belysa vår intersektionella förtrycksanalys: 
Jämlikhetspolitik måste riktas mot alla former av över- och underordning, och 

dessa måste ses i ett helhetsperspektiv där olika förtryckande strukturer 
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samverkar och förstärker varandra. I detta breda jämlikhetsarbete ligger 

socialdemokratins stora framtidsuppgifter. 

 

Marknad och kapitalism 

 

En generell synpunkt är att vi finner det märkligt att avsnittet, trots rubriken, till stor 
del handlar om det ekonomiska system vi vill se som ersättning för kapitalism. Det 
känns mindre tilltalande att denna strävan hamnar under en rubrik som handlar om 
system vi vill begränsa. Vi vänder oss också mot förslagets stora betoning på försvar 
för marknadens mekanismer inom ramen för den ekonomiska modell vi vill se. Som 
vi tidigare har påpekat bör vi tydliggöra att det är demokratin som är norm och att vi 
därför hyser åsikten att inom vissa områden kan vi delegera uppgifter till marknaden, 
snarare än tvärtom. 
 
Vi vill även att resonemangen om den ekonomiska demokratin ska innehålla 
formuleringar som tydligt uttrycker att vi sätter demokratin före marknaden, 
medborgarrätten framför äganderätten och det gemensamma bästa framför enskildas 
makt- och vinstanspråk, liksom att vi överordnar ekologiskt hänsyn. 
 
s. 12, stycke 1. 
Vi förstår på sätt och vis programkommissionens ansats att påpeka att kapitalism kan 
ses som ett system för kapitalackumulation men att den i praktiken har mycket större 
effekter och verkningsradie än så. Vi menar emellertid att detta inte framgår på ett 
tydligt vis. I stället låter styckena som en självmotsägning. Det blir märkligt att tala 
om att ”i den politiska debatten” ses kapitalism som något annat. Det är ju VI som 
ser den så. Vi föreslår därför en strykning av avsnittets två första stycken. Det 
socialdemokratin anser om kapitalism och en analys av dess funktionssätt ryms väl 
inom avsnittets efterföljande text. 
 
s. 12, stycke 3. 
Vi saknar 2001 års program tydliga skrivning om några av de mest explicita 
konsekvenserna av kapitalismen. I programförslaget skrivs blott att ”de samhälleliga 
målen underordnas [vinststrävandena]” Det är något oklart vad dessa mål avser. 
Därför vill vi att följande text från 2001 års program återinförs: 
 
Den privatkapitalistiska produktionsordningen innebär att vinsten överordnas 

alla andra intressen, oavsett hur den åstadkoms och vilka kostnader den 

innebär för samhälle, människor och miljö. 
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Vi vill också att kapitalismens kortsiktighet belyses på det sätt den görs i nu gällande 
partiprogram: 
 
Kapitalismens inneboende oförmåga att hushålla med resurser [är] lika tydlig 

som dess förmåga att skapa djupa sociala och ekonomiska orättvisor. 

Kortsiktigt spekulativa finansrörelser bidrar till instabilitet i den 

internationella ekonomin och har i flera fall allvarligt förvärrat ekonomiska 

problem i enskilda länder. 

 
Därutöver saknas i avsnittet ett resonemang om kapitalismen som ett maktsystem 
som inte bara påverkar ekonomi utan hela samhällslivet och människornas 
förhållanden till varandra. Detta uttrycks förtjänstfullt i nu gällande partiprogram och 
är värt att citeras i sin helhet: 
 
Kapitalismens värdesyn påverkar därtill mycket av samhällsdebatt och 

opinionsbildning, och den ökade makten över tanken bygger under den rent 

ekonomiska makt finansintressena besitter. I den kapitalistiska världsbilden 

är pengar och ekonomisk framgång måttstocken för vad som är gott och 

eftersträvansvärt. Mänskliga värden som solidaritet och medkänsla förvanskas 

till lönsamhetskalkyler. Arbetskraft ses som en förbrukningsvara. Barns behov 

av sina föräldrars tid ställs åt sidan för arbetslivets krav på sina anställda. 

Människors naturliga längtan efter gemenskap och uppskattning görs till 

föremål för en hård kommersiell exploatering. De skador detta åstadkommer 

är lika allvarliga som de som följer ur kapitalismens oförmåga att handskas 

med ekonomiska resurser; resultatet blir ett kallt och brutalt samhälle utan 

tillit och gemenskap. 
 

Vi är medvetna om att delar av denna text återfinns under avsnittet ”Människan och 
det omgivande samhället”. Men vi menar att kritiken av dessa effekter av 
kapitalismen hör hemma där kapitalismen i sig analyseras. Därtill är stycket i 
programförslaget onödigt hårt friserat. 
 
s. 12, stycke 3 och 4. 
Här vill vi att det ska infogas att socialdemokratin sätter medborgarrätten framför 
äganderätten och det gemensamma bästa framför enskildas makt- och vinstanspråk, 
liksom att vi överordnar ekologiskt hänsyn. 
 
s. 12 
Ett tillägg sist på sidan:  
Den tilltagande företagskoncentrationen har lett till ett ofta oklart ägaransvar 

och ett mycket begränsat inflytande för såväl löntagare som konsumenter. En 

demokratisering av arbetsplatserna är absolut nödvändigt för en jämlikare och 
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effektivare ekonomi. Ett led i detta är att uppmuntra företagsformer där de 

anställda ges större inflytande eller själva tar del i ägandet av företaget. 
 
s. 14, stycke 1. 
Här beskrivs att ”konsumentopinioner” ska vara motvikter till marknadens anspråk 
på luft och vatten och ”politiska beslut” ska finnas med i detta. Det är en svag 
formulering. Vi vill att det ska skrivas att dessa, och andra områden, ska undandras 
marknadens inflytande genom demokratisk kontroll eller gemensamt ägande.  
 

Produktion, reproduktion och natur 

 
Vi menar att det här avsnittet innehåller vissa goda poänger, som att reproduktionen i 
sig är central, det vill säga att allt arbete inte är lönearbete och inte heller ersätts och 
att kvinnorna utför den absoluta huvuddelen av detta obetalda arbete. Betoningen av 
välfärdens betydelse för rimliga ”villkor” för reproduktionen är förstås inte i sig fel. 
Det samma gäller resonemanget om att vi behöver ställa om både produktion och 
reproduktion för en hållbar ekonomisk utveckling. Inte heller motsätter vi oss att det 
betonas att vi till syvende och sist är beroende av naturresurser och att dessa inte 
sällan är ändliga eller åtminstone innebär väsentliga begränsningar för vad och hur 
mycket som kan produceras och konsumeras. 
 
Med detta sagt saknar vi ett resonemang om välfärden som frigörelseprojekt (inte 
minst kopplat till reproduktionen). Vi ifrågasätter rubriken, som vi menar kan föra 
tankarna till sekterism och ytterlighetsorganisationer till vänster. Vi ser heller inte 
tanken bakom att knyta ihop naturen med reproduktionen på det sätt som görs. 
Helhetsresultatet blir något udda. Det känns något, innehållsmässigt och genom sin 
språkdräkt, gröna vågen-likt. Vi föreslår därför att programkommissionen i första 
hand söker hitta lämpliga ställen i programmet att föra in huvudpoängerna och i 
andra hand att stycket, inklusive rubriken, omarbetas i sin helhet. Vi finner att stycket 
i nuvarande utformning är svårläst. Dess poänger riskerar att gå förlorade för en 
bredare läsarkrets. 
 
s. 15, stycke 3. 
Vi föreslår, om avsnittet kvarstår, att styckets sista mening ersätts med följande text: 
Att begränsa vårt ekologiska avtryck på jorden så att framtida generationers 

möjlighet att leva ett gott liv inte äventyras måste bli ett bindande löfte som 

ska styra vår syn på produktion och tillväxt i syfte att skapa en hållbar 

utveckling. 
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VÄRLDEN AV I DAG 

Vår tids stora utmaningar – och lösningar 

 

s. 16, stycke 1. 
Vi föreslår en förändring i styckets sista mening enligt nedan för att tydliggöra att 
problemet som beskrivs inte bara handlar om det kinesiska inflytandet över världens 
ekonomi.  
 
Samtidigt som det är positivt att det skett en global maktförskjutning från de tidigare 
dominerande ekonomierna i norr till de växande ekonomierna i söder, är det ett 

allvarligt hot mot friheten och demokratin om odemokratiska länder får allt 

större inflytande i den globala och internationella ekonomin och politiken. 
 
s. 16, stycke 3. 
Vi föreslår att den sista meningen ersätts av texten nedan som tydligare konkretiserar 
hur vi ser på dagens kortsiktiga ekonomiska tillväxt som ett problem – och vad vi i 
stället principiellt vill se. 
 
Dagens kortsiktiga ekonomiska tillväxt är ohållbar eftersom den ofta skapas 

genom en hänsynslös exploatering av människor och miljö. Socialdemokratin 

vill se ett välstånd där människors rättigheter och en hållbar utveckling är 

överordnade värden. 
 
s. 18, stycke 4, sista raden.  
Vi föreslår en strykning av meningen som börjar med ”I förlängningen”. Det som 
kan hända, och som vore bra, är ju inte en uppluckring av skilda intressen utan att 
arbetet vinner makt och inflytande över kapitalet. Det handlar om en väsenlig 
demokratisering och utjämning av makt, inte en sammansmältning. 
 
s. 19, stycke 4 och 5.  
I sak är texten nationalekonomiskt rimlig och vettig. Samtidigt är den något 
avvikande i sin karaktär vad gäller ”partiprogramsspråk” och -fokus. Mindre lyckade 
formuleringar i texterna om ”Kina” och ”kineserna” som ”konsumerar mer än de 
producerar” behöver ersättas av icke exotifierande skrivningar. 
 
s. 19.  
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Nulägesanalysen är som sagt rimlig i sak, men inga konsekvenser av analysen dras. 
Slutsatsen i sista stycket bör ju rimligtvis vara att vi med nuvarande handelsobalans 
inte har ett ekonomiskt system som är hållbart utan att vi behöver justera systemet 
för att motverka kortsiktigt individuellt lånande för konsumtion:  
En reformering av den kortsiktiga kvartalskapitalismen är nödvändig. Det 

krävs en reglering av bankernas möjligheter till kapitalförflyttningar och på 

sikt ett särskiljande mellan det för ekonomin centrala bankväsendet och de 

osunda finansinstitut som ohämmat spekulerar och riskerar den globala 

ekonomins stabilitet. Utan en tydligare begränsning för kapitalförflyttningar 

kommer viktiga framtida investeringar i välfärden och klimatet att 

omöjliggöras. 

Människan och det omgivande samhället 

 
Vi förstår det som att programkommissionen med detta avsnitt vill att det ska 
urskiljas vilken människosyn socialdemokratin har. Emellertid får den nuvarande 
dispositionen till följd att viktiga orsakssamband inte belyses tillräckligt. Flera av de 
områden som behandlas i detta avsnitt borde i stället stå under de avsnitt i 
partiprogrammet som beskriver orsaken till exempelvis den ökande 
individualiseringen. Denna orsak är förstås marknadens ökade inflytande över 
samhällsordningen och bör således beskrivas på ”rätt” ställe i programmet, det vill 
säga under ”marknad och kapitalism” respektive ”den nya produktionsordningen”. 
Vi menar att det faktiskt främjar sammankopplingen människa-system genom att de 
rent mänskliga konsekvenserna tydliggörs under systemanalysen. Detta vore också ett 
sätt att förkorta programmet; nu beskrivs en kort och något otillräcklig bakgrund till 
fenomenen individualisering och kommersialisering. Denna hade varit onödig om 
poängerna lyfts fram under systemkritiken. Vår människosyn framgår också, menar 
vi, tydligt i visionsavsnittet och demokratiavsnittet. 
 
s. 20, stycke 1.  
Stycket blir något språkligt motsägelsefullt genom ordet ”exempelvis”. Det är ju bara 
”starka ekonomiska intressen” som vinner på ökad marknadslogik. 
 

Den nya ojämlikheten 
 
s. 22, stycke 1. 
Sist i stycket vill vi införa ett tillägg som tydliggör att medan många människors 
arbetstid ökar, ökar inte länge levnadsstandarden eller förbättras människors psykiska 
hälsa. Varje dag lämnar människor sina arbeten med en känsla av misslyckande och 
otillräcklighet, liksom en upplevelse av att inte ha tid för livet utanför arbetet. 
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Ett sådan tillägg skulle beskriva några centrala uppgifter för socialdemokratin att 
utföra för ett bättre arbetsliv och en bättre hälsa i befolkningen.  
 

Klimatförändringarna 

 
s. 22, sista stycket. 
Vi vill att socialdemokratin ska slå fast det allt fler forskare nu är eniga om: Det 
räcker inte med bara teknikutveckling. Vi måste också minska resursutnyttjandet och 
påskynda tillgängligheten av den miljöteknik som redan finns. Detta innebär också att 
socialdemokratin inte oreserverat kan ställa sig bakom ökad tillväxt, ett perspektiv 
som kunde lyftas tydligare. 
 
s. 23, stycke 1.  
Vi läser stycket som att socialdemokratin inser att också en ekonomi baserad på 
demokratins principer kan verka exploaterande i fråga om miljö och naturresurser, 
och att frågan om ekologisk hållbarhet och fördelning och solidaritet över 
generationsgränser måste vara en naturlig del i en framtida ekonomisk demokrati. 
Detta synsätt ställer vi oss självklart bakom. I den föreliggande formuleringen är 
sammanbindningen mellan första meningen och resterande stycke emellertid något 
oklar. Den kan tolkas som att ekonomiska demokratier har misslyckats. Någon 
ekonomisk demokrati har hittills inte existerat. Därför vill vi att första meningen 
omformuleras så att det bättre framgår att synsättet är: Det räcker inte att 
demokratisera; också principen om ekologisk hållbarhet måste finnas med.  
 
s. 23, stycke 1. 
Vi föreslår en tilläggsmening sist i stycket som tydliggör att vissa grupper måste i 
absoluta termer minska sitt resursutnyttjande och utsläpp som en solidaritetshandling 
för jordens överlevnad och en värld i fred och frihet. Ojämlikheter leder till 
konflikter. Solidaritet leder till gemenskap. Meningen skulle kunna lyda: 
Det innebär att vi måste minska våra utsläpp och vår miljöpåverkan för att ge 

människor i andra delar av världen utrymme att höja sin levnadsstandard och 

lyfta sig ur fattigdom. 
 

Rörelse för förändring 
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s. 23, stycke 1. 
Vi föreslår en förändring av styckets första mening som tydliggör växelverkan mellan 
människors strävan för ökat inflytande och det införa politiskt demokratiska systemet 
som stärker denna strävan. Vi föreslår att meningen ska lyda: 
Människors inneboende drivkraft att få större inflytande över såväl sina egna 

liv som samhällsutvecklingen möjliggörs genom demokratin, som format 

människor som kräver inflytande över det egna livet och inte accepterar att 

styras av intressen de inte själva har möjlighet att påverka.  
 
s. 23, stycke 2. 
Vi vill införa en mening först i stycket enligt nedan 
Det krävs en kraftsamling för organisera motkrafter mot det internationella 

kapitalet: 
 
samt en mening sist i stycket enligt nedan – för att bättre binda ihop stycket. 
 
Dessa steg är nödvändiga för att ge människor makt att påverka de många 

viktiga globala beslut världen nu står inför. 
 

VÅR POLITIK 

 

Alla människors frihet, hela världens fred 

 
s. 24, stycke 3. 
Vi vill höja ambitionsnivån vad gäller de internationella institutionerna. Därför 
föreslår vi ett tillägg i aktuellt stycke enligt nedan. 
 
De internationella institutionerna, både de regionala och de globala, måste utvecklas 
till effektiva demokratiska plattformar och redskap för frihet, demokrati, 
jämlikhet och hållbarhet. 
 
s. 24, stycke 4. 
S-studenter vänder sig mot vapenexport. Det är inte förenligt med principen om 
fred. Vi vill att det ska framgå att socialdemokratins vision är en värld i fred utan 
omfattande vapenproduktion och att på vägen dit, som ett första steg, måste världens 
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alla politiska demokratier upphöra med export av vapen till länder utan fungerande 
politisk demokrati och utan respekt för mänskliga rättigheter. 
 
s. 24, stycke 2 och 5. 
Ersätt ”rättvisa” med ”jämlikhet” i enlighet med vårt generella resonemang. 
 
s. 25, stycke 5. 
Vi vill behålla förslaget från nuvarande partiprogram om att vetorätten i FN:s 
säkerhetsråd måste inskränkas. 
 
s. 25, sista stycket. 
Vi vill på styckets andra rad lägga till ”om maktlöshet” efter ordet ”rättsövergrepp” 
för att tydliggöra att fattigdom till stor utsträckning är en maktrelation.  
 
s. 26, stycke 3.  
Vi saknar krav på reformer av och en annan politiskekonomisk inriktning på 
Valutafonden och Världsbanken.  
 
s. 26, stycke 5. 
Vi menar att målsättningen bör vara minst en procent av BNP till bistånd. 
 
s. 26, stycke 6 och 7. 
De kanske viktigaste åtgärderna mot infektioner i allmänhet är en högre 
levnadsstandard med bättre infrastruktur, rent vatten, välfungerande avlopp och 
sophantering. Skrivningarna i förslaget är således något felvisande. Därtill handlar 
första meningen om HIV/AIDS och malaria, medan styckets andra mening i 
huvudsak avser HIV/AIDS. Bra emellertid att ökad jämställdhet ses som en 
nyckelfråga! 
 
Vi vill samtidigt att det ska tydliggöras i programmet fler aspekter är centrala i arbetet 
mot just HIV/AIDS, enligt nedanstående förslag (vi låter kommissionens förslag stå 
kvar i svaret för tydlighets skull). Därtill vill vi att partiprogrammet tar ställning mot 
dagens system där patentlagar just nu förhindrar människors möjlighet att erhålla god 
läkemedelsbehandling: 
 
Att bekämpa spridningen av livshotande sjukdomar som malaria och HIV/AIDS är 
ett ansvar för hela världssamfundet. Detta handlar om åtgärder inom hälso- och 
sjukvården, om tillgång till effektiva mediciner och om att göra 

informationsspridning, sexualitetsutbildning och preventivmedel tillgängligt 

för inte minst ungdomar. Det handlar också om att förändra de orimliga 

patentlagar som idag gäller på internationell nivå, och som resulterar i 



 

 
 

38 (52) 

omänskligt lidande igenom att hindra spridning av bromsmediciner till 

många fattiga delar av världen 

 

Globalisering och rättvisa 

 
s. 27, rubriken. 
Vi föreslår att ”rättvisa” ersätts med jämlikhet i enlighet med vårt tidigare 
resonemang. 
 
s 27, stycke 1.  
Ersätt ”social rättvisa” med jämlikhet. 
 

Hushållning och hållbar utveckling 

 
s. 28, stycke 2. 
Vi vill att texten omformuleras enligt nedan: 
Den nödvändiga omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela 
världssamfundet, men de rika länder som idag står för den stora delen av 

utsläppen måste leda vägen i klimatomställningen. Socialdemokratin har en 

särskild uppgift att ta initiativet och agera skyndsamt såväl i Sverige som i 

internationella sammanhang 
 
s. 28, stycke 3. 
Vi föreslår att de fetstilta orden nedan infogas i styckets sista mening, för att 
poängtera vikten av en ny, ”hållbar” syn på välstånd och av politiska beslut för att 
fasa ut ohållbar konsumtion:  
Det kräver en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i 
samhällsplaneringen, globala överenskommelser, politiska regleringar för att fasa 

ut ohållbar konsumtion och ett individuellt ansvar för den egna 
resursförbrukningen. 
 
s. 29, stycke 4.  
Här vill vi ersätta ”ekonomisk tillväxt” med ekonomisk utveckling. Rent generellt 
menar vi att det senare uttrycket bättre beskriver det önskvärda, i ljuset av 
klimatförändringar och resursbrist, vad gäller ekonomi: inte säkert alltid tillväxt men 
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däremot fortsatt utveckling. Särskilt i aktuellt stycke gör sig ”ekonomisk utveckling” 
bättre, menar vi. 
 
Vi vill också stryka ”miljöanpassade fordon”. Dels för att exemplet blir för konkret, 
dels för att alla människor på jorden inte kan köra en bil oavsett hur litet den än drar. 
 
s. 29, stycke 5. 
Som tidigare beskrivet, i vår kommentar om visionsstycket, ser vi gärna att det 
framgår att vi ser hållbarheten ur tre dimensioner, den sociala, ekonomiska och 
ekologiska, och att politiken måste utformas för att främja alla dessa tre. 
 
s. 29, sista stycket. 
Internationellt samarbete är nödvändigt för att ge miljöpolitiken genomslag. Detta 
samarbete innefattar ett ansvar för rika länder att ge fattigare länder tillgång 
till ny miljövänlig teknik, såväl inom jordbruket som inom industrin. De rika 
länderna, som är de största resursförbrukarna, har samtidigt ansvar för att tydligt 
lägga om sina produktions- och konsumtionsmönster. Detta är en viktig 

jämlikhetsfråga eftersom det i grund och botten handlar om alla människors 

rätt till samma möjligheter och levnadsstandard, oavsett var i världen de föds. 
 
s. 30, stycke 1. 
Vi föreslår en omformulering av ”i harmoni med naturen” eftersom nuvarande 
skrivning kan föra tankarna till hippiekultur och gröna vågen. 
 

Ett socialt och demokratiskt Europa 

 
s. 30, stycke 2. 
I enlighet med socialdemokratins tredelade demokratisyn tycker vi att det är viktigt 
att vi poängterar vilken sorts demokrati vi pratar om. I det här fallet är det politisk 
demokrati. Därför bör politisk läggas till framför demokrati. 
 
s. 31, stycke 3.  
Vi menar att det behövs mycket tydligare skrivningar om rätt för EU:s 
medlemsländer att gå före med tuffare arbetsmiljölagar, högre andel offentliga 
tjänster eller dylikt. Vi vill i dessa frågor ha golv, inte tak. 
 
s. 31, sista stycket. 
Vi är glada över att juridifieringen nämns men menar att frågan förtjänar att 
utvecklas. 
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s. 31, stycke 3. 
Vi vill ha ett tillägg sist i stycket enligt nedan: 
EU:s gränser måste avmilitariseras. Fler trygga och lagliga vägar in i EU 

måste säkras för att ge människor på flykt möjlighet att söka skydd utan att 

riskera livet på farliga vatten och i människohandel. 
 

Militär alliansfrihet och utrikespolitik 

 
s. 32, stycke 3.  
Vi föreslår att uttrycket ”katastrof som orsakats av människor” ersätts av en annan 
formulering. Nuvarande uttryck känns främmande. I övrigt föreligger syftningsfel i 
stycket. 
 
s. 33, stycke 1. 
Vi föreslår tillägg, först och sist i stycket, enligt nedan: 
Det stora hotet mot säkerheten är inte längre främst krig mellan nationer. 
Hoten är av annat slag: […] Dessa hot går över nationsgränserna och kräver en 
bredare säkerhetspolitisk ansats, grundat på internationellt samarbete och med 

mänsklig säkerhet som överordnat nationella och ekonomiska intressen. Fred 

och säkerhet går hand i hand med frihet och jämlikhet. 
 

Frihet och jämlikhet 

 
Innehållet i detta avsnitt säger relativt litet av sådant som inte tidigare sagt i de 
principiella resonemangen i början av programmet eller senare sägs ibland annat 
avsnittet ”välfärd och trygghet”.  Vi menar att programmet är väl långt och att här 
finns förkortningspotential. 
 
s. 33, stycke 4. 
Vi föreslår tillägg, först och sist i stycket, enligt nedan: 
En politik för jämlikhet bottnar i allas rätt till arbete. […] Det 
gäller såväl ungdomsårens val av studieinriktning som återkommande val under 
vuxenlivet. En politik för jämlikhet handlar även om att utjämna oskäliga 

löneskillnader och omfördela möjligheter och välstånd genom en välfärd som 

är likvärdig för alla medborgare. 
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s. 33, stycke 4. 
Vi föreslår att sista meningen omformuleras till följande: 
Det kräver också att kvinnors rättigheter säkras även i hemmet, där en stor del 

av mäns våld mot kvinnor utövas. Detta våld är ett uttryck för 

könsmaktsordningen och är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. 
 

Arbete och tillväxt 

 
s. 34, direkt under rubriken. 
Välfärdens betydelse borde principiellt lyftas här. Jfr programmet från 2001. 
 
s. 35, stycke 1:  
Vi menar att det behövs ett principiellt inlägg om vikten av fri forskning och 
utbildning enligt nedan: 
Satsningar på utbildning och forskning gör att vi bättre kan förstå den värld vi 

lever i och också göra den bättre. Dessutom måste vi av demokratiska skäl slå 

vakt om självständiga lärosäten och forskare som förutsättningslöst analyserar 

och ifrågasätter samt värnar den fria och skapande tanken. Det är en politik 

som vidgar tanken och perspektiven och ökar förståelsen och samspelet oss 

människor emellan. En sådan politik stärker såväl samhället i stort som den 

ekonomiska utvecklingen. 

 

s. 35, sista stycket. 
Stryk meningen ”Starka och sunda statsfinanser är en nödvändig förutsättning för såväl tillväxt 
som välfärd”. Vi håller egentligen med om detta men däremot är det inte en ideologisk 
fråga som passar i ett partiprogram. 
 
s. 36, stycke 2. 
Vi vill att progressivitet ska omnämnas som princip för skattesystemets utformning. 
 
s. 36, stycke 4. 
S-studenter är stark förespråkare för en individualiserad föräldraförsäkring och vill att 
partiet i programmet ska ta ställning för detsamma. 
 
s. 37, näst sista stycket.  
Målsättningen bör vara sex timmars arbetsdag. Förkortningen kan ske gradvis och på 
olika sätt (ökad semester, sänkt arbetstid för småbarnsföräldrar, en första lagändring 
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till 7:45 timmar/dag). Vi föreslår därför att meningen från 2001 års partiprogram 
behålls och sätts in efter sista meningen i aktuellt stycke: 
 
Målet är en arbetstid som motsvarar trettio timmars arbetsvecka. 

 
s. 37, stycke 1. 
Vi vill ändra styckets andra mening till: 
Nyföretagande och entreprenörskap ska främjas och kooperativ samt 

demokratiskt styrd företagsamhet ska stimuleras. 
 
s. 38, stycke 1. 
Allt i detta har redan sagts, i bland andra stycke två i aktuellt avsnitt, s 34. Inga 
reformförslag tillkommer i texten och stycket bör därför utgå. 
 
 
Kunskap och kultur 

 
s. 38, stycke 1. 
Vi vänder oss emot stycket andra mening och vill ersätta den med följande (för att 
indirekt betona att vi är för fri kultur för dess egen skull): 
Men de är också redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma 

välfärd. 
  
s. 39, stycke 3.  
För att undvika ordet ”man” i möjligaste mån kan ”då kan man tala” ersättas med 
”då går det att tala” i aktuellt stycke. 
 
s. 39, sista stycket. 
Ska det inte vara ”reella” i stället för reala? 
 
s. 40, ersätt stycke 2 och 3 med följande.  
Det fria skolvalet förstärker segregationen och ökar klyftan mellan 

resursstarka och resurssvaga elever. Detta måste motverkas genom att 

samhällets resurser fördelas så att alla elever ges lika möjlighet till kunskap 

och personlig utveckling. Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer 

och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett 

jämlikt samhälle. För att bekämpa segregationen och skapa bättre skolor för 

alla elever bör därför skolvalet skjutas upp till högre åldrar. 
 
s. 40, stycke 5. 
Vi vill ha en helt avgiftsfri utbildning – för alla. Därför bör andra meningen ändras 
till:  
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Grundskola och gymnasieskola ska vara avgiftsfri likaså all 

högskoleutbildning för alla studenter.  

 
s. 41, stycke 7. 
Vi stödjer till fullo skrivningen om fria kulturella mötesplatser. Men att efter 
densamma konkretisera med avgiftsfrihet på bibliotek riskerar att bli en begränsning. 
Därför föreslår vi att kravet på avgiftsfriheten placeras i stycke 8. 
 
s. 41, stycke 8 
Vi föreslår ett tillägg först i stycket enligt nedan: 
Kultur är en rättighet och kunskap en maktresurs. Med denna insikt måste 

kultur och bildning tillgängliggöras för alla grupper i samhället. 
 
s. 43, stycke 1. 
Stryk meningen ”Samhället ska värna upphovsrätten.” Upphovsrätten har inget 
egenvärde i sig utan är ett verktyg vi använder för att uppmuntra till teknologisk och 
kulturell utveckling. De senaste decennierna har visat att upphovsrätten har en allt 
mindre roll att spela för exempelvis teknisk utveckling. Därför bör vi inte slå fast 
denna som princip. 
 
Välfärd och trygghet 

 
s. 43, första styckena. 
Vi vill se ett resonemang som ger uttryck för den socialdemokratiska uppfattningen 
om välfärden som en strategi, ett frigörelseprojekt, ett alternativ till 
kommersialisering och kapitalism enligt nedan: 
 
Ett gemensamt och demokratiskt system för välfärd innebär något mer än de 

konkreta välfärdstjänsterna. Det bidrar till att alla människor blir delaktiga i 

samhället, vilket skapar samhörighet, ömsesidig förståelse och är ett viktigt 

sätt att motverka ojämlikhet och maktlöshet. Denna välfärdens funktion är på 

sätt och vis dess viktigaste – att utgöra ett reellt alternativ till den logik som 

präglar många andra områden i samhället.  Inom den demokratiskt styrda 

välfärden kan medborgarskapet också förverkligas, inte efter 

betalningsförmåga eller anpassningsvilja, utan genom välfärden erbjuder 

andra möjligheter än marknaden att vara människa. Därmed är välfärden en 

del i socialdemokratins strävan till människans frigörelse. 

 
s. 43, stycke 4. 
Vi vill att det ska tydliggöras att kundvalsmodellerna inte bara ”försvårar” utan också 
”förhindrar” det sociala ansvarstagandet. 
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s. 44, stycke 5 till och med s. 45, stycke 3. 
S-studenters grundsyn är att välfärden ska bedrivas i offentlig regi med inslag av icke 
vinstdrivande alternativ, i form av framför allt kooperativ eller liknande 
organisationer. Vi är starka kritiker till nuvarande utveckling, vilken vi menar leder 
bort från tanken om en god välfärd på lika villkor. Vinstdriften har inte inneburit det 
lyft för välfärden som en del förväntade. Internationell forskning visar att vinstdrift 
inte medför fördelar utan snarare nackdelar. Huvudpoängen med välfärden är heller 
inte att välja utan att få den service som passar bäst. Många av de verksamheter som 
startas i dagsläget innebär inte den flora av olika driftsformer och utföranden som 
förväntades. Tvärtom koncentreras nu de privata verksamheterna i ett fåtal 
koncerner.  
 
Vi vill att ovanstående analys införlivas i texten. 
 
s. 45, sista stycket och s. 46, första stycket.  
Självfallet är all brottslighet allvarlig. Vi har emellertid ofta en tendens att glömma 
bort eller negligera ekonomisk brottslighet (inklusive skattefusk) trots att denna 
brottslighet kostar samhället betydligt mer än våldsbrotten och i förlängningen leder 
till minskade resurser att tackla den typ av brott som växer fram ur klassklyftor. 
Därför vill vi att ett resonemang i enlighet med ovanstående infogas; just för att lyfta 
vikten av kamp mot ekonomisk brottslighet men också för maktperspektivet. 
 
s. 46 eller någonstans i ”Demokrati och politiskt ansvar”  
För in ett stycke som resonerar om domstolsväsendet. Partiprogrammet behöver 
skriva ut den politik partiet för: ett motstånd mot införandet av en liberal 
maktdelningsmodell med författningsdomstolar och en kringskärning av riksdagens 
suveränitet som lagstiftande makt. Vi menar att frågan blir allt mer aktuell i takt med 
den ökande juridifieringen 

Demokrati och politiskt ansvar 

 
s. 46, stycke 2. 
Vi vill att det tydligt uttalas att de folkvalda måste spegla hela befolkningen. Därför 
föreslår vi en tilläggsmening sist i stycket. 
Våra folkvalda måste avspegla befolkningssammansättningen vad gäller kön, 

ålder och utländsk bakgrund för att värna representativiteten. 
 
s. 47, sista stycket.  
S-studenter förespråkar en övergång till republik med riksdagens talman som 
statschef. Vi menar att det vore i linje med det mycket starka uttryck Sverige redan 
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har för sin parlamentarism, nämligen att det är talmannen, och inte statschefen, som 
föreslår en statsministerkandidat för riksdagen att ta ställning till. Vi menar att 
införandet av ett presidentämbete är olämpligt eftersom det riskerar att försvaga 
riksdagen. Socialdemokratin har klassiskt värnat parlamentets suveränitet; det bästa 
sättet att fullfölja det vore att också förespråka talmannen som statschef. (Inte minst 
därför att rent historiskt är presidenten en vald monark. Det amerikanska 
presidentämbetet, skapat i slutet av 1700-talet, har ungefär samma befogenheter som 
den engelska monarkin vid samma tid.) En formulering i enlighet med vårt 
resonemang skulle ersätta styckets sista mening och kunna lyda: 
 
I linje med detta och med vårt värnande om den parlamentariska demokratin 

har vi den principiella uppfattningen att monarkin ska ersättas med ett 

republikanskt statsskick med riksdagens talman som landets statschef. 

 
I andra hand föreslår S-studenter att den sista meningen i aktuellt stycke ersätts med 
en mening som inte uppfattas som att partiet binder sig för införandet av ett 
(direkt)vald presidentämbete. Att så är fallet med den skrivningen i förslaget, menar 
vi, är uppenbart. De flesta torde tolka ”en vald statschef” som ”president”.  
 
En sådan formulering skulle kunna lyda:  
 
I linje med detta har vi den principiella uppfattningen att monarkin ska 

ersättas av republik. 
 
 

Tro&solidaritet 
Socialdemokrater för tro och solidaritet överlämnar med detta sina synpunkter på 
förslaget till nytt partiprogram. Vi välkomnar remissförslaget.  
 
Ett partiprogram ska formulera utgångspunkter, analys och slutsatser på en principiell 
nivå. Syftet måste vara att partiprogrammet ska kunna användas som bas och plattform 
för närmare analys av dagspolitiska frågor, snarare än att i sig själv vara en katalog över 
de dagspolitiska frågor som just idag är debatterade och på dagordningen.  
 
Partiprogrammet ska ge vägledning och riktning och vision. Mot den bakgrunden bör 
därför texten vara så kondenserad och tydlig att den läses av många.  
 
Vår övergripande uppfattning är att partiprogrammet är alldeles för långt. Texterna bör 
göras mer stringenta, och slutresultatet sannolikt högst hälften så långt som 
remissförslaget.  
 
Den långa texten skapar också förväntningar på att alla viktiga politikområden ska täckas. 
Vi saknar t ex några områden där vår rörelse har ett mycket starkt engagemang, asyl- och 
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migrationsfrågor, drog- och missbruksfrågor för att nämna några. Vi argumenterar inte 
för att dessa frågor ska föras in och förlänga texten ytterligare, utan snarare att 
programmet görs mer koncentrerat.  
 
Framtidsinriktat - men saknar en berättelse  
Förslaget ger ett uttryck för att partiets politik kan och måste förnyas i en ny tid för att 
våra grundläggande värderingar ska kunna omsättas i praktisk politik i ett förändrat 
samhälle. Det är viktigt är att programmet tydligt prioriterar frågor som inriktas mot 
framtiden; utbildning, kreativitet, kunskap och frihet.  
 
Vi upplever avsnittet om frihet som väl formulerat och balanserat, en strävan att 
återerövra det frihetsbegrepp som en gång så tydlig förknippades med socialdemokratin, 
men som, delvis på grund av vår oförmåga att levandegöra begreppet idag, reducerats till 
valfrihet när våra politiska motståndare getts tolkningsföreträde.  
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Däremot saknar vi en bärande tråd i programmet, en berättelse om solidaritet och 
frigörelse av idag. Socialdemokratin bär på, och behöver, en sådan berättelse, men den 
framgår inte av programmet.  
 
Moderniserad klassanalys behövs fortfarande  
Vi skulle önska ett större djup i analyserna kring jämlikhet och solidaritet. 
Socialdemokratins stora landvinningar och segrar över historiska orättvisor innebär att 
klassamhället inte har samma struktur som tidigare, men dessvärre inte att klassamhället 
utplånats.  
 
För en reformistisk rörelse är det centralt att på djupet förstå att varje tid måste 
analyseras utifrån sina förutsättningar. Avsnittet ”Maktstrukturer” borde mer inriktas på 
att analysera dagens ojämlikhetsstrukturer. Den analys som görs beskriver samhället mer 
som att historiska klassmotsättningar kvarstår, men har kompletterats med också över- 
och underordningsstrukturer av andra faktorer än produktionslivet.  
 
Ett rimligare sätt att beskriva maktstrukturerna måste också innehålla en utgångspunkt i 
att socialdemokratin under 1900-talet faktiskt undanröjt eller i grunden förändrat de 
orättfärdigheter som maktstrukturerna för 100 år sedan uppvisade. Det gör att slutsatsen 
”Det som egentligen är klasstrukturer tolkas ibland felaktigt som etnicitet” lätt leder till felslutet att 
klassmotsättningar egentligen inte längre finns, men att istället etniska motsättningar är 
den centrala motsättningen i dagens samhälle, vid sidan om genusordningen.  
 
Vår utgångspunkt är att Solidaritet är delat egenintresse. Solidaritet accepterar att alla 
individer och grupper har egenintressen, men kräver dessutom att politiken formulerar 
det utrymme som är allas delade egenintresse. Detta perspektiv på solidaritet kräver en 
extra eftertanke, men det kräver också en mer kvalificerad idé om samhället. Det 
solidariska samhället var enklare att beskriva för 50 år sedan när industrins arbetsvillkor 
var mer dominerande i Sverige, och när socialdemokratin direkt företrädde de som fanns 
på samhällets botten. Idag försvinner industriarbeten och arbetsmarknaden 
differentieras. Solidaritet i tjänstesektorn har vi inte börjat formulera. I detta nya samhälle 
formulerar varje politikområde sina förslag och följden blir den pop-corn-politik som 
partiet med rätta kritiserats för. Istället vill vi ju att vår politik stegvis ökar partiets och 
politikens legitimitet genom att alla i Sverige märker att vi bygger ett solidariskt samhälle 
som alla tjänar på.  
 
När alliansen avfärdar många gruppers intressen som särintressen välkomnar vi alla 
individer och grupper genom att bjuda in alla i det solidariska samhället. Genom denna 
politik kan vi visa på bristen i Alliansens politik. De saknar ett samhällsperspektiv. Den 
marknad de litar till förmår inte att formulera samhällets perspektiv.  
 
I ett samhälle med ökande klyftor består det delade egenintresset bland annat i att vi 
minskar klyftorna, därför att det innebär ett bättre samhälle även för dem som skulle få 
mer i plånboken med en annan ordning. Men målet är inte att minska klyftorna eller att 
skaffa jobb. Målet är att människan kan förvekliga sig själv, och det är möjligt först i ett 
samhälle där klyftor eller arbetslöshet inte skapar sådan osäkerhet att både rik och fattig  
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blir otrygg. Socialdemokratin vill inte ha ett samhälle med identiska inkomstnivåer, man 
skall lyckas efter förtjänst. Men vi vet att stora klyftor skapar lidande både för dem i 
botten och för dem i toppen: genom kriminalitet som drabbar rika, genom utslagning av 
människor släpar de efter i kunskap, sociala nätverk, och möjligheter att leva ett 
meningsfullt liv. Man förlorar kapacitet att försörja sig själv.  
 
STS menar att ingen i vårt samhälle är utanför. Ingen befinner sig i ”utanförskap”. Det är 
vårt partis uppgift att prata om samhällsintresse och att alla som bor här ingår i 
samhället. Därför bör vi undvika att använda Alliansens terminologi som delar in 
samhället en horisontell skala mellan centrum och periferi, istället för att dela in 
samhället i socialdemokratins vertikala skala mellan de som saknar och de som har makt. 
Formuleringarna om ”utanförskap” kan inte kombineras med en vertikal maktanalys av 
samhället, och därmed riskerar programkommissionen tappa bort över ett århundrade av 
praktisk, intellektuell och politisk erfarenhet från vår rörelses resa från mörker mot ljuset.  
 
Samhället är större än staten  
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en del av arbetarrörelsens frihetstradition, 
som ibland levt i kontrast till den dominerande nyttotraditionen. Vår utgångspunkt är att 
”Människor är fattiga för att de är ofria” snarare än att ”Människor är ofria för att de är 
fattiga”. Det innebär också att vår uppfattning är att samhället är något större än staten, 
ett perspektiv som behöver stärkas i förslaget till partiprogram. Den analys som görs i 
programförslaget utgår istället från att staten är det normerande, och civilsamhället något 
kompletterande. Det innebär att samhället huvudsakligen byggs uppifrån och ned. Vår 
uppfattning är istället att samhället och demokratin byggs underifrån. I partiprogrammet 
talas det om samarbete mellan stat och folkrörelser. Den analysen bygger på en för oss 
felaktig utgångspunkt; man kan inte samarbeta med sig själv, man är sig själv.  
 
Mänskliga rättigheter sätter en gräns för majoriteten  
Likaså menar vi att beskrivningen av demokrati och mänskliga rättigheter är ofullständig. 
Det sägs, helt korrekt, att demokrati är en förutsättning för mänskliga rättigheter, men 
inte att mänskliga rättigheter också lägger en gräns för vad majoriteten får använda 
demokratin till. Utbyggda mänskliga rättigheter sätter gränser för majoritetsbeslutens 
handlingskraft. Det är den aspekten av mänskliga rättigheter som socialdemokratin har 
brottats med historiskt. Ändå var tveksamheten till att ”juridifiera” politiken ett 
begränsat problem i en tid när socialdemokraterna organiserade samhällets mest utsatta 
och samtidigt innehade regeringsmakten i näst intill orubbat bo. Då kunde vi själva ta 
ansvar för att rättigheterna förverkligades. Men när samhället och den politiska 
spelplanen förändrats, kommer denna fråga i en annan belysning. Därför skulle vårt 
programarbete på allvar se hur vi kan utveckla vår politik för mänskliga rättigheter.  
 
Socialdemokratins uppgift att förverkliga ett jämlikt samhälle behöver i varje tid finna 
sina lösningar. Till detta hör att bygga en civilisation som kan överleva perioder även när 
majoriteter inte är progressiva. Och stå upp för rättigheter även i lägen där en majoritet 
har annan uppfattning.  
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Vi är också bekymrade över att programkommissionen väljer att villkora en 
grundläggande mänsklig rättighet – religionsfriheten. Mänskliga rättigheter är en helhet 
och bygger på att var och en har rätt till sin egen uppfattning och rätt att leva sitt eget liv, 
så länge detta inte innebär att någon annan kränks eller förtrycks. Den generella 
beskrivningen gäller samtliga rättigheter. Därför bör meningen på sidan 34 ”Kulturell och 
religiös mångfald ska bejakas i all den utsträckning den inte innebär begränsningar i människors rätt 
och möjlighet att göra egna livsval” strykas. Det som anförs i meningen gäller ju alla mänskliga 
rättigheter, inte enbart religion och kultur. Även yttrandefriheten, som kan missbrukas 
för hets mot folkgrupp, rymmer ett ansvar. Broderskapsrörelsen bildades en gång utifrån 
spänningen mellan religion och parti, en spänning som genom åren minskat och den 
dryga miljon väljare som definierar sig själva som troende söker sig i stor utsträckning till 
Socialdemokratin. Därför bör vi i programmet undvika skrivningar som riskerar väcka 
gamla problem och i onödan stöta bort viktiga väljare. 
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Klimatfrågan  
I förhållande till tidigare partiprogram beskrivs klimatfrågan tydligare och som ett 
avgörande uppdrag att hantera inför framtiden. Det är bra, även om det samtidigt genom 
samhällsutvecklingen måste ses som en självklarhet för varje politisk rörelse som har 
kontakt med verkligheten att lyfta fram klimatfrågan som central.  
 
I huvudsak görs en riktig analys av klimatfrågans hot och utmaningar. Likaså beskrivs 
klimatomställningens begränsningskrav på produktion och nyttjande av naturtillgångar 
rimligt. Det vi saknar är dock en analys av klimatomställningens möjligheter i frågan om 
att bekämpa ojämlikhet, ofrihet och orättvisor.  
 
Klimatomställningens krav på förändrade produktionsmetoder och effektivisering av 
resursanvändningen leder till möjligheter inom flera områden. Näringspolitiken kan 
användas som en spjutspets i klimatarbetet, om insatserna inriktas på att stärka industrins 
förmåga att ställa om produktionsmetoder och öka resurseffektiviteten. En sådan 
inriktning leder till att arbetstillfällen försvaras och nyskapas, liksom att den ekonomiska 
utvecklingen kan bli positiv när det gäller förmågan att skapa ett solidariskt samhälle där 
alla har en plats. Arbetsmarknadspolitiken kan mer kraftfullt användas i 
omställningssyfte, riktat mot framtidens nya jobb. Den analys som görs i programtexten 
är för mycket av ”å ena sidan, men å andra sidan” och ger inte den tydliga riktning vi vill 
se. Alla politiska instrument måste tydligare användas i den nödvändiga omställningen. 
Svårigheten att nå framgång i internationella avtal innebär att det blir än viktigare att som 
nation – och inom EU – gå före. Belöningen kommer i att vi hamnar i utvecklingens 
framkant, med alla de fördelar det medför.  
 
Socialdemokratin är en utvecklingspositiv politisk rörelse. Den utgångspunkten bör synas 
mer i förslaget till programtext. Särskilt när det gäller de möjligheter som dagens största 
hot faktiskt ger oss.  
 
Globaliseringen – inga direkta fel, men oinspirerat  
Om vi jämför 2001 års program med förslaget 2012 finns det flera formuleringar om 
säkerhetspolitiken som är nästan identiska. Detta gäller stycket nedan som kopierats från 
sid 35 i 2001 års partiprogram, och som även finns på sid 33 i 2012.  
 
”I Europa är det stora hotet mot säkerheten inte längre krig mellan nationer. Hoten är av annat slag: 
konflikter inom nationer, övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, terrorism och våld mot 
demokratiska institutioner, störningar av infrastruktur som el och tele. Dessa hot går över 
nationsgränserna. Det kräver en bredare säkerhetspolitisk ansats, grundat på internationellt samarbete 
med andra förtecken än militära.”  
 
Vår mening är att under den senaste 10-årperioden har den säkerhetspolitiska situationen 
förändrats så pass mycket att partiprogrammet bör uppdateras. Det förändrade 
säkerhetshotet måste leda till större strukturella förändringar, inte minst av 
försvarspolitiken och en tydlig omställningsambition för svensk försvarsindustri.  
Programförslaget är också svagt formulerat vad avser frågan om terror. Här skulle vi 
gärna se folkrättsligt välgrundade formuleringar som entydigt tar avstånd från allt våld 
mot civila för politiska syften (terror), men samtidigt problematiserar den alltför flitigt 
använda utdefinieringen av religiösa, politiska, etniska och andra grupper som terrorister.  
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Det saknas en analys som visar hur olika politikområden idag alltmer påverkar varandra. 
Helt enkelt: det saknas ett kvalificerat PGU-perspektiv i vårt eget partiprogram.  
STS vill se en mer offensiv EU-politik. EU kan vara ett redskap för ett solidariskt 
Europa och en aktiv avspänningspolitik för gemensam säkerhet. Vi saknar i 
programförslaget ett självkritiskt perspektiv där demokrati- och legitimitetsproblemen 
som EU faktiskt uppvisar tillstås och analyseras. I texten beskrivs också 
”subsidiaritetsprincipen” på ett defensivt sätt. Den innebär, utifrån sin ursprungliga 
betydelse i katolsk sociallära, inte att besluten ska fattas på lägsta möjliga nivå utan på 
lägsta möjliga effektiva nivå. Den skillnaden är avgörande mellan en apolitisk och en 
politisk hållning. Den nuvarande skrivningen signalerar en stark tveksamhet mot 
fördjupat samarbete, vilket möjligen speglar och förstärks av vårt partis inre kamp med 
frågan de senaste 20 åren. Men valet står inte mellan att behålla så mycket av 
självständiga nationalstater som möjligt å ena sidan och en federalistisk superstat å den 
andra. EU-samarbetet ger en politisk dimension för att lösa de frågor som kräver en 
större arena än nationalstaten – klimatfrågan, internationella finansfrågor, migration, 
forskning, gränsöverskridande brottslighet och mycket annat. Detta måste vi 
argumentera hem med viss entusiasm, för att hela vår politik ska framstå som trovärdig. 
Det ger oss också möjlighet att med tydlighet argumentera varför andra frågor inte bör 
hanteras av EU-nivå, utan bäst avgörs på nationell, kommunal eller t o m individnivå.  
 
Ett program i en brytningstid  
Socialdemokratin har de senaste åren brottats med identitetsproblem. Efter decennier 
med enastående framgång, manifesterat i ett väljarstöd på mellan 45-50 procent i val 
efter val har vi upplevt en kräftgång sedan valet 1991. Vi har hämtat oss från det 
historiska låga opinionsläget för ett år sedan och nu etablerat oss på en nivå mellan de 
båda förlustvalen 2006 och 2010.  
 
Ett viktigt skäl till dagens låga väljarförtroende är vårt partis låsning till de lösningar som 
fungerade så väl under framgångsåren. Vi upplevs som ett parti för gårdagens, snarare än 
framtidens politiska lösningar – ett problem som sitter för djupt för att mötas enbart 
med kampanjer, och där det nya programmet blir viktigt.  
 
Det handlar om att, som parti och folkrörelse, förstå, analysera och formulera politiska 
svar i de genomgripande samhällsförändringar som brutit fram genom kalla krigets slut, 
en tilltagande globalisering, gigantiska geopolitiska maktförskjutningar, ett växande 
klimathot, en tilltagande migration, en enorm utvecklings på kommunikationsområdet 
och korsbefruktningen av allt detta. 
 
Vi organiserar inte längre samhällets botten, men vill alltjämt bygga ett samhälle där vi 
väver in de mest utsatta i ett gemensamt intresse med en ansvarskännande medelklass. Vi 
har ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, men vårt parti speglar i huvudsak det 
samhälle vi hade tidigare. Vi har svårt att fånga upp den nya tidens – mer frihetsliga – 
vänstervärderingar, vilket får många kreativa och otåliga politiskt engagerade att gå någon 
annan stans. Våra företrädare har svårt att appellera till en allt mer välutbildad, 
självständig och kritisk, men ansvarskännande medelklass.  
Vi hoppas att partiprogrammet ska hjälpa partiet över och förbi den mentala tröskeln av 
samhälleligt återställande och åter bli ett parti i takt med tiden och nyfiket på framtiden.  
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Det är ingen enkel uppgift, eftersom den kräver mer av ledning än spegling. Vi tror dock 
att partikongressen med rätt stöd och vägledning är redo för detta.  
 
Med detta önskar vi programkommissionen lycka till i slutredigeringen. De viktiga steg 
som har tagits med första utkastet behöver konsolideras och ni har vårt fulla stöd för att 
ta ytterligare steg på vägen.  
 
Med vänlig hälsning  
Peter Weiderud 


