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SSU Stockholms stad

Det är inte många i den svenska befolkningen som kommer att minnas den 9:e oktober som Sveriges
avslut på den transatlantiska slavhandeln. Datumet sammanhänger med att de sista slavarna just denna
dag, 1847, frigavs på den karibiska svenska kolonin Saint-Barthélemy. På sätt och vis är det inte märkligt
att människor inte känner till detta då det har suddats ut från våra skolböcker. Drottning Kristinas
intresse för slavhandeln grundade sig i att Portugal hade ett behov av 600 slavar årligen till plantagen på
den västafrikanska ön, São Tomé. Portugiserna hade inte skepp som var konstruerade för människofrakt
vilket ledde till arbetsbrist på plantagen. Där såg Louis de Geer och Drottning Kristina sin chans att
genom tillhandahålla slavar få in en fot på den lukrativa slavmarknaden. Denna berättelse om vår folkkära
drottning finns inte med i den Svenska historieundervisningen. Tystnaden kring den svenska inblandningen
i transatlantiska slavhandeln har till effekt att det är svårt att prata om rasism i vår samtid och att
förklara den sociala och ekonomiska underordning som drabbar afrosvenskar ännu idag. Den
transatlantiska slavhandeln är historiens kanske enskilt största brott mot mänskligheten och det var i
Stockholm som dess svenska del organiserades. I vår huvudstad finns en rad minnesmärken och monument
resta för att minnas och hedra offren som varit utsatta för andra oförrätter som begåtts i Sveriges historia.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraternas partikongress 2019

2. Stockholms arbetarekommun verkar för att Stockholms stad skall upprätta ett värdigt monument/
minnesmärke för att hedra offren som drabbats av det transatlantiskaslaveriet och påminna om
Sveriges deltagande i detta.

3. Stockholms arbetarekommun verkar för att Stockholms stad skall initiera en upplysningskampanj
som riktar sig till Stockholms skolor för att stärka dessas vetskap om den transatlantiska slavhandeln
och Sveriges roll i detta.

4. Stockholms arbetarekommun aktivt driver på för att Stockholms stad samarbetar med de
afrosvenska organisationer som jobbar med denna fråga om utformningen och placeringen av
monumentet och att upplysningenskampanjen görs i samråd med dessa.

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016

Motionen belyser en mörk del av vår historia – Sveriges historia, som inte får glömmas bort. Vi har i
Stockholm en rad av minnesmärken och monument för att hedra offer och oförrätter som har begåtts i
Sveriges namn. Detta bör även göras gällande för de som fallit offer för transatlantiska slavhandeln.
Samt ett förtydligande om Sveriges deltagande inom dessa historiska skeden.

Under oppositionstiden i stadshuset försökte våra förtroendevalda politiker uppmärksamma den
dåvarande regeringen om dessa frågor. Eftersom ansvarsfrågan måste falla på Sverige som nation blir
detta såldes en fråga för regeringen.

Det är kanske dags att vi gör ett nytt försök gällande frågan om minnesmärken och monument, för de
som fallit offer för transatlantiska slavhandeln eftersom vi idag har en socialdemokratiskt ledd regering.
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Vi tar det som en självklarhet att historieböckerna som finns i skolorna behandlar detta mörka kapitel i
vår historia. Om fallet inte är så bör detta åtgärdas. Skolans uppdrag, som det beskrivs i läroplan och
kursplaner, är brett och allomfattande. Det ska den även fortsätta vara.

Trots att detta uppdrag finns bör vi lyfta fram viktiga historiska skeenden för att skapa förståelse för vår
samtid, då är det motiverat att göra särskilda satsningar. Det har gjorts tidigare och görs kontinuerligt
inom en rad olika ämnen och frågor.

Vad gäller att-satsen om att vi ska skicka denna motion vidare till partikongress 2019 eller inte, så är det
styrelsens mening att vi bör ta ställning för detta när vi har ordinarie representantskap för
motionsbehandling av partikongresskongressmotioner 2019. Då är SSU Stockholm välkommen att skicka
in motionen på nytt.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. bifalla andra att-satsen

3. anse tredje att-satsen besvarad

4. anse fjärde att-satsen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

Sverige har haft två slavkolonier, en av dem varade i 99 år. Det är många i den svenska befolkningen
som inte känner till detta eftersom Sverige konstant försöker dölja den hemska handlingen. Sverige har
under sina 99 år på Saint Barthélemy utnyttjat öns resurser i form av petroleum, befolkningens mark
samt förslavat befolkningen. Sveriges framgång i ekonomin bygger dels på resurser från slavkolonin.
Därför ska Sverige ge tillbaka det som tillhör ön i ett 10 steg program för att få ett avslut på kolonialisering.
Detta 10 steg program är inspirerat av CARICOMS 10 steg program för reparations.

1. En formell ursäkt

Läkningsprocessen för offren och ättlingar till förslavade och förtryckta kräver som en förutsättning för
att kunna ta sig vidare en uppriktig formell ursäkt av regeringen i Sverige.

2. Reparations

Denna handel av fängslande kroppar var en mycket framgångsrik affärsverksamhet för Europas nationer.
Livet för miljontals av män, kvinnor och barn förstördes i jakt på vinst. Ättlingarna av dessa stulna
människor har en laglig rätt att återvända till sitt hemland. Ett repatriering program måste upprättas och
alla tillgängliga kanaler i internationell rätt och diplomati för att flytta på de personer som önskar
återvända. Ett vidarebosättningsprogram bör ta itu med sådana frågor som medborgarskap och använda
tillgängliga bästa praxis när det gäller återintegrering.
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3. Urinvånarnas utvecklingsprogram

Sveriges regering begick folkmord på den inhemska karibiska befolkningen. Militära befälhavare fick
officiella instruktioner från sina regeringar för att eliminera dessa samhällen och ta bort dem som överlever
pogromer från regionen. Därför skall ett utvecklingsprogram för urinvånarna sättas igång så att de kan
återfinna sina rötter samt kultur.

4. Kulturella institutioner

Europeiska länder har investerat i utvecklingen av samhällsinstitutioner såsom museer och
forskningscentrum för att förbereda sina medborgare till att förstå Sveriges roll i slavhandeln. Dessa
anläggningar tjänar till att förstärka inom medvetande sina medborgare en förståelse för det som har
hänt.

5. Folkhälsokris

De afrikanska ättlingarna i Karibien har den högsta incidensen i världen av kroniska sjukdomar i form
av högt blodtryck och typ två diabetes. Denna pandemi är ett direkt resultat av närings erfarenhet, fysisk
och emotionell brutalitet, och totala spänningsprofiler i samband med slaveri, folkmord och apartheid.
Sverige tillsammans med andra Europeiska länder har ett ansvar för att delta i lindring av denna
hälsokatastrof. Därför uppmanas Europas regeringar att ta ansvar för detta tragiska mänskliga arv av
slaveri och kolonisering.

6. Analfabetismutrotning

I slutet av den europeiska kolonialtiden lämnades svarta och ursprungsbefolkningen i ett allmänt tillstånd
av analfabetism. Cirka 70 procent av svarta i den svenska kolonin var funktionella analfabeter på 1960-
talet när nationalstaterna började dyka upp. Karibien regeringarna anslå mer än 70 procent av de offentliga
utgifterna för hälsovård och utbildning i ett försök att utrota arvet av slaveri och kolonisering. De
europeiska regeringarna har ett ansvar för att delta i detta arbete inom ramen för grödan.

7. Afrikanskt kunskapsprogram

Den påtvingade separationen av afrikaner från sitt hemland har resulterat i kulturell och social alienation
från identitet och existentiella tillhörighet. Nekad rättigheten till liv och frånskild mellan tid och den
historiska ”jaget”. Afrikaner har en längtande rätt att återvända och få kunskap om sina rötter på vägen.
Ett åtgärdsprogram som krävs för att bygga broar av tillhörighet”. Sådana projekt som skolutbyten och
kultur turer, gemenskap, konstnärliga och prestandaprogram, företagande och religiösa engagemang,
liksom politiskt samspel, detta krävs för att neutralisera det tomrum som skapats av slav resorna. Sådana
åtgärder kommer att bidra till att bygga kunskapsnätverk som är nödvändiga för samhällets rehabilitering.

8. Psykologisk rehabilitering

Denna historia har tillfogat massiva psykologiska trauman på afrikanska ättlingarna. Det ser man tydligt
dagligen i Karibien. Endast en reparatorisk rättvisa i förhållningssätt till sanningen och exponering av
historien kan utbildning påbörja processen med att bota och reparations. Ett sådant engagemang kommer
att Motionsh‰fte SSU Stockholm - ARSK 2016 Sidan 19 av 79 kalla till stånd, till exempel behovet av
större karibisk integration utformad så att gemenskapen kan binda samman det fragmenterade samhället.

9. Tekniköverföring

Karibien nekades att delta i EU: s industrialisering, och var begränsad till rollen som producent och
exportör av råvaror. Detta system har utformats för att utvinna maximalt värde från regionen och för att
möjliggöra maximal förmögenhetsbildning i Europa. Effektiviteten i denna politik innebar att Västindien
i sin nationsbyggande fas som ett tekniskt och vetenskapligt dåligt utrustade samt bakåt utvecklande
plats inom den postmoderna världsekonomin. Generationer av karibiska ungdomar, som en följd av
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detta har nekats medlemskap och tillgång till vetenskap och teknik kultur som är världens ungdom arv.
Tekniköverföring och dela vetenskap för utveckling måste vara en del av skörden i reparationsprocessen.

10. Skuldavskrivning

Karibiska regeringar som framkommit från slaveri och kolonialism har ärvt den massiva kris som resulterat
i fattigdom och institutionell oförberedda för utveckling. Dessa regeringar engagerar sig fortfarande
dagligen i verksamheten för att sanera den koloniala röran för att förbereda för utveckling. Trycket
utvecklingen har drivit regeringarna att bära bördan av den offentliga sysselsättnings- och socialpolitik
som syftar till att konfrontera koloniala arv. Denna process har resulterat i stater ackumulera ohållbara
nivåer av statsskulden som nu gör regeringarna till skattefångar. Denna skuldcykel hör korrekt de kejserliga
regeringar som har gjort något ihållande försök att ta itu med försvagande koloniala arv. Stöd för betalning
av den inhemska skulden och makulering av internationell skuld är nödvändiga förberedande åtgärder.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun stödjer att en uppriktig och formell ursäkt ges till befolkningen i
Saint Barthélemy för kolonialtiden.

2. Stockholms arbetarekommun verkar för att ett reparationsprogram införs för slavättlingar som
vill återvända till sitt hemland.

3. Stockholms arbetarekommun ställer sig bakom ett utvecklingsprogram för urinvånare som vill
återfinna förlorad kultur i samband med kolonisering av sitt land.

4. Stockholms arbetarekommun verkar för att etablera kulturella institutioner så som museer och
forskningscenter för att öka förståelsen av Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln.

5. Stockholms arbetarekommun ställer sig bakom att Sverige ska ta ansvar för den höga andelen
kroniska sjukdomar som finns i Saint Barthélemy som är ett resultat av den fysiska och psykiska
misshandel befolkningen fått utstå som dåvarande svenska staten är skyldig till.

6. Stockholms arbetarekommun ställer sig bakom att svenska staten i den mån det önskas ska delta
i arbetet med att utrota analfabetismen i Saint Barthélemy.

7. Stockholms arbetarekommun ställer sig bakom att en tekniköverföring från Sverige till Saint
Barthélemy sker.

8. Stockholms arbetarekommun ställer sig bakom en skuldavskrivning för Saint Barthélemy.

9. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2019.

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens
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Styrelsen vill börja med att tacka för motionen.

Motionen skiljer sig mycket från motion D1. Enligt styrelsens mening är det skillnaden mellan att
uppmärksamma dessa händelser med ett minnesmärke eller monument samt lyfta dessa historiska
händelser i våra skolböcker, eller att genomföra ett sådant 10-stegsprogram. Därför har styrelsen även
valt att handla olika i dessa två motioner.

Detta 10-stegsprogram är för det första i sin helhet omöjligt att genomföra, om ansvaret endast ligger på
Sverige för genomförandet.

En av dessa punkter handlar om skuldavskrivningar som inte direkt är kopplade till oss som nation att
avgöra i frågan. Det direkta post-koloniala förhållandet är inte heller primärt kopplad till Sverige som
nation. Utan snarare till främst Frankrike.

Tycka vad man vill, Sverige har en mycket mörk historia vad gäller slavhandeln på ön. Sverige är dock
utifrån en kolonialkontext en misslyckad kolonisatör. Sverige köpte ön av Frankrike under slutet av
1700-talet.

Förhållandet till öns befolkning inom en post-kolonial kontext, håller inte, att hålla stormakten Sverige
högst ansvarig för kolonisationen av ön. Därför bli kraven från motionären missvisande. Det är inte
Sverige - och svenskan – som har ett kulturellt hegemoniskt förtryckande arv och förbindelser till Saint-
Barthélemy institutioner och konstitution. Utan snarare andra länder.

En annan fråga som indirekt också blir missvisande är rätten att få återvända till sina hemländer i
Afrika. Folket på Saint-Barthélemy definierar sig som kreol idag, och trots sin mörka historia, så är man
stolta över sitt kulturella och språkliga arv.

De är stolta över sina afrikanska rötter, men de definierar sig inte per definition som en ”afrikansk
befolkning ”. Den andra frågan, den om ursprungsland, blir också svår att hitta och definiera, frågan
vilket ursprungsland man ska återvända till?

Styrelsen vill även lyfta frågan om Sveriges nuvarande statsskick. Sverige är idag en konstitutionell
demokrati. Arbetarrörelsen har gjort upp med delar av monarkin och dess mörka förflutna. Vi har
avskaffats kungens obefintliga makt. Det blir således även svårt att hålla dagens svenskar ansvariga, för
befolkningen på Saint-Barthélemy ekonomiska och sociala situation. Detta måste göras med hjälp av
andra biståndsorgan inom FN t.ex.

Det bör snarare inom dessa avseenden, finnas större krav och skyldighet att ställa Sveriges oförrätter
mot sin egen ursprungsbefolkning - Samerna.

Det motionären har som krav har Sverige som nation, per definition, i form av upprättelser för oförrätter
mot sin egen befolkningar i vår närtid inte ens genomfört.

En annan organisation som driver denna fråga är afro svenskarnas riksförbund. Detta utifrån ett
identitetspolitiskt perspektiv om upprättelse, från Sveriges aktiva part inom rasismen idéhistoriska och
idépolitiska historia. Det kan man givetvis göra. Man hamnar dock ofta däremot i en identitetspolitisk
återvändsgränd.

Dagens svenska befolkning med ett ursprung från Afrikas länder, de flesta av dessa har kommit till
Sverige som ekonomiska eller politiska flyktingar. Det existerar inte ett historiskt, politiskt, ekonomist
och socialt förhållande av utsatthet som den som finns mellan afroamerikaner och USA.  Den historiska
kopplingen mellan slavättlingar och slavägare. Utan snarare handlar om att konstruera och sträcka en ny
politisk identitet – den om att vara afrosvensk. Detta får man naturligtvis göra.

Styrelsen tror dock inte att detta är vägen att gå – socialdemokratin eller för den breda vänstern.
Identitetspolitikens ramar förstärker och segmenterar föreställningar, snarare än det den har som ambition
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att vilja rasera. Hudfärg och yttre attribut blir ensamma komponenter som får stå ensam som
förklaringsmodell för alla former av förtryck. Intersektionellt samband står sig oftast bättre i sådana
sammanhang.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

3. avslå tredje att-satsen

4. avslå fjärde att-satsen

5. avslå femte att-satsen

6. avslå sjätte att-satsen

7. avslå sjunde att-satsen

8. avslå åttonde att-satsen

9. avslå nionde att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________
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Södra kvinnoklubben

Valdeltagande och rösträtt i allmänna val är grundpelare i vår demokrati. Möjligheten att rösta är central
i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Svenska studier visar på en lägre grad av valdeltagande inom gruppen
funktionsnedsatta. Vi socialdemokrater måste påverka en utveckling mot jämlika möjligheter för politiskt
deltagande och påverkan inom denna grupp.

Gruppen personer med funktionsnedsättning är heterogen. Funktionsnedsattas valdeltagande visar på
brister i jämlika möjligheter för politiskt deltagande och påverkan. Studier av valdeltagande och typ av
funktionsnedsättning visar att det framförallt är personer med nedsatt rörelseförmåga, med besvär av
oro och ångest och med synnedsättning som röstar i lägre grad, än personer utan dessa besvär eller
nedsättningar.

Myndigheten för delaktighet i anslutning till de allmänna valen 2014, har genomfört en studie av
tillgänglighet. Undersökningen pekar på en begränsad möjlighet till röstning på lika villkor för personer
med funktionsnedsättning. Begränsningen ser olika ut för personer med olika funktionsnedsättningar.
Studien visar på ett lägre valdeltagande bland personer med utvecklingsstörning, dyslexi, stamning-,
språk- eller talsvårigheter, dövhet, samt vissa typer av sjukdomar (epilepsi, psoriasis, hjärt- och kärl-,
lung- och mag- och tarmsjukdom).

Några begränsande faktorer som uppdagades var: tillgängligheten till vallokaler, placeringen av valsedlarna
i vallokal samt möjligheten till valhemlighet på grund av beroende av andra personers hjälp vid själva
röstningen.

Senaste det gjordes en undersökning av hur många svenska medborgare med intellektuell
funktionsnedsättning som faktiskt röstar var år 1998. Studien visade att två av tio röstade och det är en
drastisk minskning från 1994 års siffror, där tre av tio röstade. Ingen ny forskning har gjorts sedan dess.

Att arbeta för att tillgängliggöra demokratin för personer med olika funktionsnedsättning är ett viktigt
arbete ur ett Mänskligt rättighetsperspektiv. Alla människor i Sverige ska ha samma möjligheter att delta
i de demokratiska riksdags-, kommun- och landstingsvalen. Och det är högt tid att se över hur det ser ut
och vidta åtgärder. Studiecirklar eller andra lämpliga former anpassade till olika målgrupper, rörande
hur val går till och vad de olika partierna står för, samt hur demokrati fungerar och varför ”min” röst är
viktigt, är teman som bör ingå. Demokrati mellan valen och demokrati i vardagen är andra viktiga
kunskaper som bör inkluderas.

En väg att gå, är ett folkbildningsprojekt för att öka valdeltagandet bland personer med olika
funktionsnivåer. Det handlar både om attitydförändringar hos den homogena målgruppen, föräldrar,
personal och verksamhetschefer på gruppboenden, gode män och sist men inte minst en politisk vilja
som följs upp av konkret handling.  Möjliga samverkanspartners kan vara Allmänna arvsfonden,
Ungdomsstyrelsen och Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna – FUB samt ett
eller flera politiskt och religiöst obundna studieförbund.



12

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. årsmötet uppdrar till Arbetarekommunens styrelse att överväga lämpliga åtgärder för att få till
stånd ett ökat valdeltagande i Stockholm på jämlik grund inom gruppen funktionsnedsatta.

2. berörda parter skyndsamt arbetar för att utforma lämpliga åtgärder för att åtgärda uppenbara
brister kopplat till lågt valdeltagande inom gruppen funktionsnedsatta.

Motionen antagen som klubbens egen på medlemsmöte 2016-11-23

Tallkrogen-Svedmyra socialdemokratiska förening

En viktig demokratisk aspekt inför såväl allmänna val som kyrkoval är att alla medborgare enkelt kan ta
sig till sin vallokal.

Vid senaste allmänna valet fick en del medborgare som bor nära Tallkrogens skola, som också var
vallokal, ta sig till Gubbängens skola för att rösta. Liknande exempel finns på flera håll i bl a söderort.

Som vi vet växer Stockholm så det knakar, och flera vallokaler kommer att behövas. Vid senaste kyrkovalet
fanns en vallokal i Postiljonen, Svedmyra, som är ett äldreboende. Detta fungerade utmärkt, framför allt
för äldre. En vallokal i Postiljonen skulle säkert även inför allmänna val kunna tillgodose närhetsprincipen
för de kringboende. Vi menar att detta är ett bra exempel på ett alternativt tänkande vad gäller vallokal.
Det finns säkert även andra bra förslag som borde prövas för att närhetsprincipen ska gälla.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. placering av vallokaler alltid ska utgå från närhetsprincipen,

2. med stöd av närhetsprincipen olika alternativa lösningar noga prövas, samt

3. Stockholms arbetarekommun beslutar överlämna motionen som sin egen till valnämnden.

Motionen antagen av Tallkrogen-Svedmyra socialdemokratiska förening vid medlemsmöte 25 oktober
2016

Motionärerna tar upp oerhört viktiga frågor i sina motioner. Det är grundfundament i demokratin att alla
som har rösträtt, också ska kunna använda sin rösträtt. Funktionshindrade är en sådan grupp där
valdeltagandet är lägre. Men det finns även andra grupper vars vilja, kunskap om vårt valsystem,
språkproblem och klasstillhörighet gör att möjligheten att rösta inte används. Man kan se ett väldigt lågt
valdeltagande i ytterstadsdelarna, där kan valdeltagandet i en del distrikt understiga 50 %. Det är med
andra ord viktigt att i alla sammanhang upplysa människor om deras demokratiska rättigheter. Men som
det framgår av motionen så har det inte gjorts några mätningar av valdeltagandet när det gäller människor
med olika funktionshinder, vi vet med andra ord inte om valdeltagandet i den gruppen har minskat eller
ökat.

Gruppen med funktionshinder behöver givetvis mer än upplysning. Inte minst ska vallokalerna vara
tillgängliga, tillgänglighet ska vara självklart i dagens Sverige. Styrelsen menar att detta tas hänsyn till i
planeringen. Det är dock så att om partiet inte har siffror för valdeltagandet så kan det vara svårt att
överväga vilka åtgärder skulle i så fall öka valdeltagandet.
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När det gäller motionärens beskrivning av att människor med vissa sjukdomar röstar i mindre utsträckning
så kan styrelsen konstatera att det kanske inte är sjukdomen i sig som gör att man inte går till vallokalen,
skälet måste vara ett annat. T ex psoriasis eller epilepsi i sig behöver inte vara hindrande för att gå och
rösta.

Närhetsprincipen gäller redan idag när man fördelar ut väljare per vallokal. Strävan är att ingen  ska
behöva gå långt för att rösta. Men vallokaler är svåra att hitta och några lokaler är så små att de är
otillräckliga för antalet röstberättigade i området . Dessa får då en annan vallokal som är så nära som
möjligt.

Så av praktiska skäl kan det uppstå situationer där väljaren måste gå till en annan lokal lite längre bort.
Detta för att trygga valprocessen.

I Stockholms stad är det kommunens valnämnd som lägger upp och beslutar om det praktiska
genomförandet av valet. Den nämnden är ålagd att se till att det finns lokaler som är funktionella, de ser
till att det finns valförrättare på plats. De ser även till att, om det behövs andra sätt,  tillgängliggöra
möjligheter till röstning. Nämnden ansvarar även för institutionsröstning som är viktigt för personer
som bor t ex på servicehus, vård- och omsorgsboenden. Därför föreslår vi också i utlåtandet att motionerna
och utlåtandet ska skickas till den socialdemokratiska gruppen för att de ska kunna driva frågorna där
framöver, både när det gäller närhet till vallokaler men också när det gäller informationsinsatser och
lämpliga vallokaler.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen i motion D3 besvarad

2. anse andra att-satsen i motion D3 besvarad

3. motion D3 jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska gruppen i valnämnden

4. anse första att-satsen i motion D4 besvarad

5. anse andra att-satsen i motion D4 besvarad

6. anse tredje attsatsen i motion D4 besvarad

7. motion D4 jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska gruppen i valnämnden

Beslut: __________________________________________________________________________
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Tallkrogen-Svedmyra socialdemokratiska förening

Nämndemännens mandatperiod på fyra år påbörjas redan 1 januari året efter valåret, och sträcker sig
därefter till den 31 december fyra år senare. Utnämning av nämndemän sker normalt i november valåret.

Domstolsverket har till uppgift att granska alla valda nämndemän i Sverige. Samtidigt skall nämndemännen
hinna få rätt utbildning för sitt uppdrag.

Då tiden är så knapp mellan att de utses och skall börja utföra sitt uppdrag blir pressen oerhört stor när
det gäller dels att kontrollera dem som utsetts, dels hinna med utbildning. Det brukar också vara problem
första kvartalet efter val att få tillräckligt med nämndemän.

Om däremot nämndemännens mandat påbörjades senare,  t ex andra kvartalet året efter valåret, och
därefter löper  i fyra år, skulle det finnas bättre tid för att få utbildning samtidigt som pressen på
Domstolsverket skulle bli mindre.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. det görs en översyn av nämndemäns mandatperiod i syfte att senarelägga den under året  efter
valåret så att Domstolsverkets granskning samt utbildning hinns med inför uppdraget

2. arbetarekommunen beslutar överlämna motionen som sin egen till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen

Motionen antagen av Tallkrogen-Svedmyra socialdemokratiska stadsdelsförening  vid medlemsmöte
25 oktober 2016.

I juni 2013 presenterades utredningen Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad
medverkan. Utredningen som var tillsatt på uppdrag av regeringen innehöll ett antal förslag till ändringar
av nämndemannasystemet. Ett lagförslag som har börjat gälla från och med år 2016 är obligatorisk
introduktionsundervisning innan en kan påbörja sin tjänstgöring. Andra ändringar är att nämndemän
utses och inte väljs.

I enlighet med lagändringarna på området ska nomineringar av nämndemän genomföras hösten 2015 för
den tjänstgöringsperiod som börjar den 1 januari 2016 och som gäller i fyra år framåt. Bakgrunden till att
nomineringen av nämndemän inför 2015 endast gällde för ett år berodde på att man ville att valen av
nämndemän, inför fyraårsperioden som börjar 2016, skulle hållas vid en annan tidpunkt än i anslutning
till val av kommun- och landstingsfullmäktige. Detta för att göra det tydligt att nämndemannauppdraget
inte är ett politiskt uppdrag som man väljs till, utan ett förtroendeuppdrag som man utses till.

Samtliga tidsgränser för mandatperioden lades fast i den utredningen. Därför ser styrelsen inte att det
finns behov av ytterligare förändringar nu.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________
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Ängby socialdemokratiska förening

För 20 år sedan trodde man att efter en övergångstid på fem till tio år så skulle alla ha skaffat sig internet.
Så har det inte blivit. År 2015 redovisade Internetstiftelsen i Sverige att antalet som står vid sidan om
informationssamhället är cirka 850 000 personer. Internet fortsätter att sprida sig till allt fler men
spridningstakten minskar för varje år. Riktningen är entydig offentliga organisationer vill kommunicera
digitalt på allt fler områden med medborgarna.  Vem ansvarar för att de som inte är bekväma med
informationssamhället får hjälp och stöd?

Tillgång till informationssamhället kan ses som en mänsklig rättighet och dagens exkludering av en stor
grupp medborgare blir därmed en demokratifråga. Internet har en självklar roll i dag. Samhällsdebatten
förs i stor utsträckning via sociala medier på internet. TV och radio hänvisar regelmässigt till webbsidor,
twitter och andra sociala medier. Om man inte har tillgång till detta informationsflöde hamnar man lätt
vid sidan om och kan uppfatta sig som diskriminerad. Finns man inte på sociala medier så hörs man inte.
Det är en risk om också kommuner och landsting/regioner använder sociala medier för att tala med sina
invånare.

Om man vill göra något åt detta kan man tänka sig flera olika typer av åtgärder. Det behöver ställas
högre krav på företagen som utvecklar och producerar produkter och tjänster. Man kan också vända sig
till användarna och hjälpa dem att lära sig att använda den nya tekniken. Här skulle behövas ett fortsatt
samhällsfinansierat kunskapslyft som vänder sig till alla som står vid sidan om. Det görs särskilda digitala
satsningar på ungdomar som går i skolan. En motsvarande satsning för personer med funktionsnedsättning
skulle vara motiverad. Ca 70 procent av de som har en funktionsnedsättning är äldre personer.

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet som avvecklades våren 2014 drev ett telefonsupportprojekt som vände
sig till datorovana äldre och personer med funktionsnedsättning i ett antal kommuner motsvarande 6
procent av befolkningen. Med hjälp av teknik där man kunde styra datorn på distans lyckades man med
att lösa problemen i mer än 90 procent av samtalen. Post- och telestyrelsen utvärderade projektet,
utvärderingen visade på stora vinster för samhället. Det finns behov av den här typen av telefonsupport
inom såväl kommuner, landsting som myndigheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.
Inom kort lanseras t.ex. ett s.k. hälsokonto. Om man inte är bekväm med digital teknik kommer man
inte kunna använda sig av tjänsten.

Post- och telestyrelsen har sänt en slutredovisning till Näringsdepartementet beträffande
Hjälpmedelsinstitutets projekt. Av slutredovisningen från Hjälpmedelsinstitutet framgår att  en nationell
support som vänder sig till personer med funktionsnedsättning skulle kunna erbjudas för en kostnad på
ca 15 miljoner kronor per år. Finansiering för en sådan tjänst skulle kunna tas från anslaget för ersättning
för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, det anslaget uppgår till drygt 140 miljoner
kronor för år 2016.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. verka för att det införs en nationell telefonsupporttjänst för personer med funktionsnedsättning

Motionen antagen vid medlemsmöte 28 november 2016
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Motionären argumenterar kring en telefonsupport för personer med funktionsnedsättning. Det har även
funnits ett sådant projekt genom dåvarande hjälpmedelsinstitutet, som idag heter myndigheten för
delaktighet.

Vi kan inte ge några bra förklaringar till varför inte regeringen eller någon annan permanentat en sådan
verksamhet. Vi tycker denna motion är spännande, den lyfter och ger inblick i många äldres och personer
som lever med funktionsnedsättnings vardag.

I strategin för funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp två inriktningsmål för IT-politiken 2011-
2016. Vi tycker motionen stämmer bra överens med regeringens mål i dessa avseenden.

• Tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbgränssnitt ska öka.

• Kunskapen och beställarkompetensen kring tillgänglighet och användbarhet ska stärkas i anslutning
till offentliga upphandlingar av e-tjänster.

Enligt fler artiklar inom FN-konventionen ska IT-tjänster vara tillgängliga för alla på lika villkor.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla motionen

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

Internationella mansdagen infördes som en dag för att uppmärksamma psykiskt ohälsa bland män samt
deras bidrag för att öka jämställdheten i samhället. Det är även en dag då manliga förebilder hyllas. Det
är dock en dag som många inte ens vet att den finns. Ofta får en istället reaktionen ”varför finns det inte
en mansdag om det finns en internationell kvinnodag???” vilket bevisar på att dagen inte verkar uppfylla
något större syfte. Manliga förebilder hyllas dagligen och män bör inte hyllas för att de kämpar för ett
jämlikt samhälle, det bör vara en självklarhet. Männen innehar de resterande 364 (365 om det är skottår)
dagarna på åren. Psykisk ohälsa uppmärksammas på två andra dagar, Dagen för ungas psykiska hälsa
infaller den fjärde september och Världsdagen för mental hälsa infaller den tionde oktober och därför
anser jag att mansdagen återigen inte uppfyller något direkt syfte. Psykisk ohälsa bland män är ett stort
problem som måste uppmärksammas mer men inte genom en dag som männen själva knappt håller koll
på att den finns.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. internationella mansdagen tas bort

2. SSU Stockholm skickar vidare motionen (med undantag för att-sats ett och två) till Stockholm
arbetarekommuns årsmöte och att följande att-sats läggs till i motionen

3. motionen skickas vidare och behandlas av Stockholms arbetarekommuns riksdagsgrupp

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens
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Motionären föreslår att Internationella mansdagen tas bort eftersom den uppmärksammas så lite eller
inte alls. Det finns många saker som i dag uppmärksammas med en egen dag i Sverige. Vi har kanelbullens
dag, popcornens dag etc. Vi firar något nästan varje dag och i det perspektivet kan ändå Internationella
mansdagen uppfylla ett syfte, i synnerhet när det är männens psykiska ohälsa som är den stora anledningen
till dagen.

Internationella mansdagen firas i många länder runt jordklotet. Varje år tas det fram ett tema kring mäns
och pojkars hälsa. Temat för Internationella mansdagen 2016 var att stoppa mäns och pojkars stora
antal självmord. Självmord är den ledande dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44. I Sverige tog 1554
personer livet av sig, av dessa var 1092 personer män och 462 personer kvinnor. Styrelsen tror att bara
detta kan vara en orsak att uppmärksamma mäns och pojkars hälsa

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

3. avslå tredje att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

I ett demokratiskt land som Sverige bör inte gamla diktatoriska rester finnas kvar i denna avlånga kropp.
Ett sådant exempel är det statliga apanaget till kungafamiljen, till en kostnad på 127,5 miljoner kronor
(2015), 135,3 miljoner kronor föreslås bli 2016 års statliga kostnad, enligt den nya budgetens redovisning.
Detta är alltså pengar till en statschef, som är en symbol för en bedagad och förfärligt statsskick för 100-
tals år sedan. Från en tid där kungar och drottningar bestämde över länder likt dagens diktatorer styr
över de sina, med olegitim avrättningar och påtvingade krig. Poster och pengar som dessa statschefer
fått i arv, bara för att de föddes i en ”adlig”, ”fin” familj. Väldigt konstigt med det faktum att t ex Gustav
Vasas son var sinnessjuk. Apanaget är en slaggprodukt av detta antika odemokratiska statsskick som
idag bör förstöras! I och för sig är SSU Stockholm redan emot monarkin men den kommer inte att
försvinna idag för att majoriteten av riksdagen inte håller med. Däremot kan detta ses som ett första steg
mot ett avvecklande av monarkin. Varje år ges en del av statsbudgeten, våra egna pengar!, till statschefen
utnyttjning. Apanaget är alltså skattebetalarnas pengar som går rakt ner i kungens fikor, som redan
består av aktier till ett värde av 100-tals miljoner kronor. Är det verkligen rimligt att Sveriges befolkning
ska betala en oförtjänt, icke vald kung miljoner av kronor? Nej säger jag, apanaget är en slaggprodukt av
detta orättvisa, odemokratiska statsskick som idag bör förstöras!

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. apanaget ska avvecklas helt

2. Stockholms arbetarekommun verkar för att apanaget avvecklas.

SSU Stockholm
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”Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den demokratiska samhällsförvaltningen. I linje med
detta har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin ska avskaffas.”

Detta är utdrag från partiprogrammet. Det är visserligen så att avskaffandet av monarkin har varit med
länge och varit omöjligt att genomföra, det har dock funnits och finns fortfarande väldigt små möjligheter
att få en sådan majoritet i riksdagen.

Motionären föreslår att kungens apanage avskaffas istället som första steg mot monarkins avskaffande.
Tanken i sig kan vara frestande men styrelsen tror inte att det är ett gångbart sätt för att uppnå monarkins
avskaffande.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________

Transports s-fackklubb, Fackliga utskottet

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum, grundat 1891 av Artur Hazelius. Hans motto var ”Känn dig
själv”, för Hazelius betydde dessa ord att bara genom att känna till vår historia kan vi verkligen känna
oss själva.

Det är mer aktuellt i dag än det var då. Skansen är en av de folkligaste kulturinstitutionerna, med ett
stort antal besökare av alla samhällsklasser, och en stor andel besökare , födda i andra länder, som
kommer dit för att lära sig mer om Sverige och dess innevånare.

Stiftelsen Skansen får i dag statsbidrag från kulturdepartementet. Detta har under ett antal år varit mer
eller mindre oförändrat, trots att underhåll och kostnader ökat i större andel än besöksintäkterna.

Resultatet är att många av Skansens hus och gårdar i dag saknar nödvändigt underhåll som behövs för
att de skall kunna leva vidare till kommande generationer. Något bör göras ganska omgående innan
omistliga världen försvunnit.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. arbetarekommunen ska driva frågan om en kraftig höjning av statsbidraget till Skansen

Motionen antagen av Transportarbetarnas Socialdemokratiska fackklubbs medlemsmöte som vår egen
2016-11-29.

Motionen antagen av Fackliga utskottet 2016-11-30.
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Denna motion har redan behandlades som kongressmotion. Den är inskickad som egen till partikongressen
i april. Styrelsen har inte ändrat sin mening i frågan och hänvisar till tidigare svar.

Styrelsen vill tacka för motionen. Motionären argumenterar om att driva frågan om en kraftig höjning av
statsbidraget till Skansen. Under 2016 har kulturarvsfrågor uppmärksammats och diskuterats av
kulturdepartementet genom olika utåtriktade aktiviteter.

Regeringen samlar nu in underlag och idéer för att ta fram propositionen om kulturarvsfrågor.

Kulturdepartementet kommer att ha möten bland annat med aktörer och grupper från det civila samhällets
organisationer och fokusera på kulturarvsfrågor vid resor och besök, både i Sverige och utomlands.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse motionen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

Regeringen planerar under 2015 att återinföra fri entré på vissa statliga muséer. Detta är fantastiskt och
Socialdemokrati i sin bästa form. Kultur ska inte vara exklusivt för den som har råd utan ska vara
tillgängligt för alla. Däremot finns det ingen anledning att bara gå halvvägs. Många av museerna som
redan nu får gratis inträde ligger i storstäder och det finns ingen anledning att övriga ska exkluderas. Mer
kultur till alla!

I sammanhanget bör en sådan reform anses billig mot mycket annat. Det redan lagda förslaget för att
återinföra gratis inträde på 17 museer beräknas kosta 80 miljoner kronor och en utökning av denna
satsning anses fullt rimlig.

Källor:
http://www.svt.se/kultur/konst/fri¬entre¬pa¬statliga¬museer¬nasta¬ar
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/fri¬entre¬infors¬pa¬statliga¬museer/

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. gratis inträde återinförs på samtliga statliga muséer

2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016
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Regeringen utlovade tidigt att slopa entréavgiften på fler statliga museer.

Regeringens budget fälldes i riksdagen under 2014. Regeringen blev därmed tvungen att regera med
alliansens budget under 2015. Efter olika överenskommelser lyckades regeringen inför fri entré på 18
statliga museer. Ambitionen har varit att utöka fri entré till fler museer. De statliga museerna är våra
gemensamma tillgångar.

Det krävs dock att vi har ett bättre förhandlingsläge till 2018 för att det ska bli möjligt.

Kultur ska inte vara något exklusivt, precis som motionären skriver, utan den ska vara tillgänglig för
alla.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen besvarad

2. anse andra att-satsen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

Landets offentliga rum fylls idag allt mer av visuella föroreningar i form av ständigt framväxande
reklampelare, blinkande reklamskyltar och stora vepor med sexistisk och könsnormativ klädesreklam.
En mängd reklam som täcker stora delar av våra storstäders gator och vackra fasader. Reklam som
hänger på gatan med det enda syftet att uppmuntra till överkonsumtion och materialism, och genom
detta legitimera konsumtionssamhället och det rådande systemet. Vi menar att ett förbud mot
utomhusreklam skulle göra mer plats för och synliggöra kulturinslag och gatukonst och i alla fall till viss
del befria människan från den konstant påtvingade uppmaningen till konsumtion. Man skulle inte längre
tvingas leva under kvinnoförnedrande, rasistisk och könsnormativ reklam på vägen till jobbet, skolan
eller affären. Vare sig det handlar om blinkande underklädesreklamer för HM, reklam för utlandsresor
eller rasistisk propaganda på tunnelbaneperrongen. För att krossa det kapitalistiska systemet måste vi
först av allt ta itu med de samhällsfenomen som reproducerar beteendemönstret som ger upphov till det.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. utomhusreklam ska förbjudas

2. Stockholms arbetarekommun driver frågan om förbudet fram till dess att det verkställs

SSU Stockholm
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Motionären föreslår att Stockholms partidistrikt driver frågan om förbud mot utomhusreklam fram till
dess att det verkställs. Motionären menar att alla tvingas leva under kvinnoförnedrande, rasistiskt och
könsnormativ reklam på vägen till skolan, jobbet och affären. Givetvis ger styrelsen motionären rätt när
det gäller den typen av reklam, alla är inte glada åt lättklädda damer eller för den delen herrar heller som
finns i t ex Dressmans reklam ute på stan.

Men styrelsen anser att det även finns problem med motionärens krav att i princip förbjuda all
utomhusreklam. Givetvis kan kommunfullmäktige fatta ett sådant beslut när det gäller reklam på
kommunens fastigheter och i gaturummet där kommunen äger marken. Men det skulle vara omöjligt att
lägga ett sådant förbud på privata fastighetsägare och på mark som ägs av någon annan än kommunen.

Det finns dessutom ett specifikt Stockholmsproblem med ett sådant förbud. Under mandatperioden
2002- 2006 arbetade den dåvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten med lånecykelprojektet. Hela
projektet och den upphandlingen som behövdes var oerhört komplicerat och krävde mycket arbete för
att man skulle kunna få fram ett avtal om lånecyklar som håller över mandatperioder och växlande
majoriteter.

Resultatet är dagens lånecykelverksamhet där finansieringen bygger helt på avgifter och reklamintäkter.
Överenskommelsen innebär att det dels ges reklamutrymme i gaturummet där lånecyklarna är uppställda
och att det finns reklam även på cyklarna. Ett förbud mot utomhusreklam skulle då innebära att
kommunfullmäktige tvingas att fatta ett beslut om att skrota ett populärt och miljövänligt projekt.
Därtill konstaterar styrelsen att all reklam inte är kvinnoförnedrande eller rasistisk.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________
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