Bild 1

Välkomna till ett framtidsrådslag!
Idag ska vi ägna en tid tillsammans för att diskutera vilken politik vi behöver för framtiden.
Innan vi i kör igång några praktiska saker:
Vi kör över zoom – skriv gärna om du har någon fråga/kommentar i chatten så försöker vi
plocka upp det under tiden.
Stäng av mikrofon när du inte pratar
Ha gärna möjlighet att anteckna där du sitter så du kan anteckna idéer du får
Jag kommer hålla ihop en inledning och sedan kommer vi lägga fokus på att diskutera
tillsammans. Då kommer vi genom grupparbete processa våra idéer och tankar tillsammans.
Men vi vill ha era alla individuella synpunkter också – därför kommer ni få en länk i slutet av
rådslaget med möjlighet att skicka in era individuella tankar och förslag.
Praktiska frågor?
Då tycker jag vi kör igång!
Vi börjar med en liten film från partiordförande och partisekreterare

Bild 2

Film med Stefan Löfven och LRB.

Bild 3

1 – 10, där 1 är låg sannolikhet och 10 hög
sannolikhet

Tack för den inledning Stefan och Lena – sätter ramen för framtidsrådslaget och uppmanade
för oss idag.
Det är med den ingången vi går in i dagens diskussion. Så hur kan vi sammanfatta målbilden
som vi ska alla uppleva efter vi är färdiga efter idag?
1. Vi har blivit utmanade och tänkt nya tankar. Nyfikna på varandras perspektiv – vi ska ha
bra politiska samtal!
2. Vi har varit ärliga och framtidsinriktade. Vi ska förstås se problemen som finns idag men
inte fastna i historiebeskrivningen – utan blicka framåt!
4. Samla in kloka idéer och inspireras. Inspel och förslag som sen kan användas för att ta
fram ny politik, inte minst inför kongressen november 2021 och valet 2022.

Så första liten incheckningsfråga – vad tror du hur realistisk är denna målbilden för dagen?
Svara i chatten med 1-10 – där 10 är hög sannolikhet[Kommentera svaren i chatten]
Byt bild.

Bild 4

Okej bra – då kör vi igång!
Hur ska vi skapa ett starkare samhälle efter Corona

Bild 5

Vi är många som fått oss en tankeställare och ställt sig frågan om vad som egentligen är
viktigt, men också om vad vi kanske tar för givet.
Stolta över att vi som samhälle på flera områden var starkt. Starkt för vi kombinerade rätt
OCH plikt.
Jag gör min plikt: tvättar händerna, håller avstånd, stannar hemma vid minsta symptom.
Hjälper granne som är riskgrupp att gå och handla.
Samtidigt som jag kan kräva min rätt om jag blir sjuk eller arbetslös. Regeringen har sett till
att vi får sjukersättning från första dagen och a-kassan har höjts och blivit tillgänglig för fler.
Men krisen blev också påminnelse om att det finns brister i samhället.
När vi nu ska återstarta Sverige efter krisen så ska vi bygga ett starkare Sverige än innan, inte
återskapa det Sverige som fanns innan Corona.
Så hur bygger vi ett starkt samhälle på längre sikt – byggt på både rätt och plikt – det ska vi
prata om idag.

Bild 6

Den S-ledda regering har sedan den tillträdde satt en ny prioriteringsordning för Sverige.
Trots att parlamentariska läget har varit och fortfarande är tufft och att flera kompromisser
har fått göras, har mycket s-politik blivit verklighet.
Vi har sett till att 100 000 fler arbetar i välfärden.
Vi har ordning och reda i statsfinanserna vilket lagt grunden till att vi kunnat möta
coronapandemin med kraftfulla åtgärder.
Vi har den högsta sysselsättningsgraden i EU.
Vi slår vi rekord i antal poliser i Sverige och ska fram till 2024 ha ökat antalet polisanställda
med 10 000.
Vi har vänt den negativa utvecklingen i skolan och kunskapsresultaten ökar nu år för år.
Vi har gjort storsatsningar i budgeten på miljö och klimat.
Vi ska vara stolta över detta. Utan dessa satsningar hade Sverige varit ett sämre land.
Men vi är inte nöjda. Samhällsutvecklingen går åt fel håll på flera håll och det finns områden
där vi behöver göra mer.

Bild 7

Om man följer nyheter så finns det signaler om att grunden i vår samhällsmodell har
försvagats. Inte på något sätt att vi befinner oss i ett fritt fall – men helt gnagande fundering
om det räcker med att jag gör min plikt, gör rätt för mig, jobbar om jag kan och betalar skatt
– så kan jag kräva min rätt?
Det är olika saker som oroar oss – men några exempel:
Sjukvård – Nej det är inte rimligt att vänta en månad på att träffa en läkare.
Trygghet – Nej det är inte rimligt att känna sig orolig för att gå ut på kvällen i sitt
bostadsområde.
Skola – Nej det är inte rimligt att barn saknar den hjälp dom behöver i skolan.
Integration- Nej det är inte rimligt att det går år efter år utan att man får jobb och lär sig
språket.
Pension – Nej det är inte rimligt att arbeta ett helt liv och sen få en pension man knappt kan
leva på
Äldreboende/hemtjänst – Att behöva oroa sig för att få hjälp när man blir äldre. Det är inte
rimligt.
Klimatångest! - Kommer samhället lyckas ställa om i tid och vad händer om vi inte lyckas?
Vad kan jag göra och kan jag lita på att andra gör sin del?
Det är nångra exempel på områden där många idag ställer sig frågan om man kan lita på
samhället och om alla faktiskt bidrar efter förmåga.
I det starka samhället kan man lita på samhället och varandra. Denna utveckling ska vi vända
på

Bild 8

Samtidigt är Sverige rikare än någonsin. Här ser vi vilket värde som skapas varje år per person
i Sverige. Aldrig varit så högt!
Men ojämlikheten har ökat. En allt större del av kakan tillfaller rikaste procenten.
Men en lägre andel av totala resurserna till det gemensamma – så som välfärden och
gemensamma försäkringssystem.
Frågan är då: vad ska vi göra för att ändra utvecklingen – och bygga Sverige starkare?

Bild 9

Vi kan då påminnas om att vi gjort det förut.
Sverige gick under S-ledning från att vara ett av de fattigaste samhällena med stora
klassklyftor till att bli ett av det mest jämlika, trygga och starka.
Folkhemmet byggde på principen om ett starkt samhälle där man gör sin plikt och kan kräva
sin rätt. Här ser ni just det budskapet på en fana från Grums utanför karlstad från början av
1900talet.
En enkel men genial princip: Att om man studerar, arbetar och betalar skatt efter bästa
förmåga så kan man förvänta sig att samhället finns där när man behöver det. Sjukvård,
pålitliga trygghetssystem vid arbetslöshet och sjukdom, pensioner som går att leva på och en
skola som ger alla barn goda möjligheter i livet. Detta kan sägas vara det svenska
samhällskontraktet.
Vi tror att receptet till det starka samhället finns just där. Politik för både rätt och plikt. Det är
så vi skapar ett tryggare Sverige.
Vi har gjort stora framsteg tidigare – vi kan göra det igen!
Inom vårt parti finns det förstås många förslag och politiska målsättningar som vi arbetar
idag.
Men nu vill vi i framtidsrådslaget lyfta blicken – diskutera vår samhällsmodell.
Hur hänger allt ihop? Vad är viktigast när vi ska bygga ett starkt samhälle byggt på allas plikt
och allas rätt?

Bild 10

Det är detta vi nu ska göra nu – nu har jag nästan pratat klart – nu ska vi alla diskutera!
Men hur ser det ut? Vad behöver vi göra? Vad är viktigast för att bygga ett starkt samhälle
byggt på rätt och plikt?
Helt enkelt: Hur gör vi Sverige till ett starkare samhälle där människor både bidrar efter
förmåga och får efter behov
Nu kommer ni få frågor av mig och sedan delas in i grupper för att diskutera dessa frågor!
Dags att massera tankeknölarna.
Och jag vill säga: finns inget rätt och fel. Alla tankar får vädras.
Ta ansvar för att alla kommer till tal.
Se till att någon tar på sig att hålla tiden och anteckna era synpunkter.
När vi är tillbaka ska ni sedan redovisa era resultat i chatten – så att vi kan spara alla kloka
tankar. Vi dokumenterar nämligen chatten!

Bild 11

Instruktion:
Lista tre saker för dig själv som är orimliga i Sverige i dag och som måste bli bättre på 10 års
sikt. (45 sek)
Gå en snabb runda i gruppen och räkna upp era val utan att utan att motivera
Försök komma överens gemensamt om tre orimliga saker som är viktigast i gruppen
När det är en minut kvar kommer meddelande upp om att ni ska skickas tillbaka till helgrupp
10 minuter
(dela upp gruppen i breakout-rooms ta så många rum att det blir 3-4 i varje rum)
(not: genom att de listar först själva så minskar risken att någon helt dominerar debatten)
När alla är tillbaka - be dem skriva sina svar i chatten (påminn om att chatten sparas)
Kommentera
Väldigt intressanta saker som kommer upp – nu ska vi gå vidare och prata lösningar.

Bild 12

[Föredragande ska här resonerar om när man ska lösa ett problem och runt rätt och plikt –
gärna med egna referenser från vad grupperna lyfter upp]
Med utgångspunkt i dessa saker ni nu identiferat så ska vi nu gå vidare och prata lösning.
Då ska vi försöka ha utgångspunkt idéerna om både plikt och rätt.
Vad är egentligen rimligt att kräva av oss var och en?
Nybakat student? Ny Svensk? Företagsledare? Långtidsarbetslös?
När man kan lita på samhället blir förutsättningarna också bättre att göra sin plikt.
På vilka punkter lever inte samhället upp till sitt löfte?
Och vad är viktigast för att stärka förtroendet och framtidstro?
Med det som utgångspunkt – att vi ska stärka samhället och lösa de saker vi nyss diskuterat
om – ska vi diskutera konkreta lösningar.

Bild 13

Nu ska vi ut i samma grupper som ni nyss var i.
På de tre områden ni nyss valde ut – nu ska vi diskutera förslag till lösning.
Tänk efter enskilt först i 60 sekunder:
- Vad skulle du vilja göra åt de tre orimligheter ni kom fram till i gruppen?
- Försök komma på så många förslag som möjligt.
Resonera i gruppen och försök komma överens
max 3 per problem.
15 minuter.
[När de är tillbaka be dem skriva i chatten vad de kom fram till och kommentera]

Bild 14

Om du pratar med dina grannar / bekanta / kollegor

Låt oss nu zooma ut lite. Vi har fått höra många viktiga politiska områden där vi måste vända
utvecklingen -och förslag på vad vi ska göra –enligt oss som är här.
Men om vi zoomar ut och tänker utifrån våra grannar, bekanta, eller kollegor:
Om vi ska bygga ett starkt samhälle – byggt på rätt och plikt. av det vi sagt vad skulle dom
säga var viktigast?

[Om tid finns kan man gå i grupper igen (eller om man är en väldigt stor grupp) – annars kör i
helgrupp – och be folk begära ordet]
Fråga några grupper/personer och fördela ordet. Vad tycker du är absolut viktigast?

Bild 15

Som avslutning.
Det ligger i vår natur som socialdemokrater att fundera mest på politiken ska göra – med
rätta! Men det finns såklart ett eget ansvar också. Har du någon idé eller förslag – vad kan vi
alla göra – eller du göra, för att bidra till ett starkt samhälle?
Antingen lokalt där du är aktiv i Socialdemokraterna – men också utanför som medborgare
eller aktiv i andra sammanhang?
Skriv i chatten!

Bild 16

Tack för idag och bra diskussioner!
Sist viktigt: Glöm inte gå in och svara på enkäten med era egna synpunkter in i
framtidsrådslaget. Om ni lämnar epost där ska ni också få återkoppling sen vad som händer
med framtidsrådslaget!
Tack

Bild 17

