
Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E1 
Asyl och integration 
Kungsholmens s-förening 
 
Permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening 

Sverige har tillämpat en humanitär asyl och invandringspolitik under många år. 

Efter chocken med 80000 asylsökande och en dialog med övriga EU medlemstater skärptes 
plötsligt politiken. 

Ensamkommande unga fick tillfälligt möjlighet att slippa utvisning, men en långsiktig politik bör 
se asylpolitik och integration i ett sammanhang. 

All erfarenhet och forskning visar att permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening är 
effektiva åtgärder för en bra integration. Det är inte bara humant utan leder till ett tydligt skäl att 
intressera sig för språk och etablering på en legal arbetsmarknad. 

Risker med svart marknad, narkotikahandel, brott etc kan bättre undvikas. 

Viktigt är också att samverka med EU vad gäller asylsökande. 

Vi yrkar på att partikongressen fattar ett långsiktigt beslut. 
 

 

Vi yrkar att 

1. permanenta uppehållstillstånd blir huvudregel 

2. familjeåterförening blir regel 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E2 
Dialogkonferens i Sverige för israeler och palestinier 
Jakobson, Bernt 
 
Parterna i Mellanöstern, israeler och palestinier, behöver hjälp från omvärlden att komma fram 
till en rättvis fred. SAP har relationer till alla parter i konflikten. Ett unikt förhållande som gör att 
SAP och nuvarande regeringen kan göra skillnad för parterna att få igång en reell fredsprocess 
igen. Som medlare i konflikten måste man hålla sig neutral(honest broker) för att få ett 
förtroende från parterna. SAP och Sveriges regering borde därför ta initiativ till en 
dialogkonferens någonstans i Sverige. Inbjudna att medverka i dialogkonferensen skulle vara 
israeler och palestinier, EU och FN, Egypten, Jordanien, USA, Ryssland, Kina, Kanada, Indien 
och Tyskland. Förebilden är nedrustningskonferensen i Geneve för många år sedan och Camp 
David-samtalen. Det är bråttom, Sveriges regering måste agera nu! 
 

 

Jag yrkar att 

1. SAP ställer sig bakom initiativet att arrangera en dialogkonferens i Sverige för att underlätta för 
israeler och palestinier till fred. 

2. SAP tillsätter en arbetsgrupp som ska sköta arrangemanget kring dialogkonferensen 

3. SAP och regeringen garanterar att täcka de ekonomiska frågorna kring arrangemanget 

4. Sveriges statsminister utses till ordförande i arbetsgruppen  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jakobson, Bernt 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E3 
Döp om Arlanda Flygplats till Raoul Wallenberg Airport 
Jakobson, Bernt 
 
Arlanda Flygplats är Sveriges ansikte både inom Sverige som internationellt. Raoul Wallenbergs 
arbete för frihet, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde kostade honom livet. Många 
andra länder har bytt namn på sina respektive flygplatser för att ära och hedra personer som har 
gjort skillnad. T ex i Paris, Tel Aviv och New York. Att låta Raoul bli vårt ansikte utåt skulle 
genast förstärka Sveriges status som en nation som ständigt värnar demokrati, mänskliga 
rättigheter och kamp mot främlingshat och fanatism. 
 

 

Jag yrkar att 

1. omedelbart sätta igång arbetet med att byta namn från Arlanda Flygplats till Raoul Wallenberg 
Airport. 

2. tillse att regeringen garanterar att de kostnader som är förenat med namnbytet tas av staten. 

3. initiera en handlingsplan för att marknadsföra namnbytet nationellt och internationellt  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jakobson, Bernt 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E4 
En human migrationspolitik 
Alina S-kvinnoklubb 
 
Fler människor än någonsin är på flykt undan konflikter och förföljelse i världen – enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR över 70 miljoner personer. Vägarna till Europa är ofta farliga. Miljoner 
människor har försökt ta sig till Europa över Medelhavet och under de senaste åren och många 
har dött. De farliga flyktvägarna gör också att familjer splittras när en vuxen reser i förväg och 
barnen lämnas kvar. 

Kvinnor på flykt utsätts regelbundet för våldtäkter och hot. Att hitta säkra vägar är mycket 
viktigt. Det finns idag ett fungerade internationellt kvotflyktingsystem som innebär att en person 
får uppehållstillstånd i ett visst land genom UNHCR:s program för vidarebosättning. De som ska 
vidarebosättas hämtas direkt från FN:s flyktingläger. De har asylstatus enligt FN och får därför 
permanent uppehållstillstånd direkt.  

År 2019 bedömde UNHCR att cirka 1,4 miljoner flyktingar var så utsatta att de var i omedelbart 
behov av vidarebosättning. Det antal som EU tagit emot understiger tio procent av alla dessa 
människor. I syfte att hjälpa de människor som mest behöver hjälp bör EU och Sverige kraftigt 
öka antalet kvotflyktingar. 2019 tog till exempel Sverige endast emot 5000 kvotflyktingar. Sverige 
ska fortsatt vara pådrivande i utbyggnaden av dagens kvotsystem på EU-nivå. Därtill måste EU 
införa ett tvingande system för samtliga EU-länder. Alla måste ta sitt ansvar. 

Sverige har idag temporära regler som innebär tillfälliga uppehållstillstånd. Detta är inte ett önskat 
läge. Det skapar otrygghet och ovisshet inför framtiden och försvårar en långsiktig etablering. 
Jakten på arbete som kan säkra ett uppehållstillstånd skapar också ett desperat läge där framförallt 
kvinnor riskerar att hamnar i en stark beroendeställning till sin arbetsgivare och utsätts för 
lönedumping och sexuella trakasserier. Sverige ska därför arbeta för att EU-länderna inför ett 
regelverk med permanenta uppehållstillstånd. 

Vid flyktingkrisen 2015 tog Sverige bort möjlighet till familjeåterföreningen. Att inte kunna 
återförenas med sina barn, föräldrar eller andra familjemedlemmar på flera år har en påtaglig 
inverkan på dessa människors välbefinnande och möjligheter. Det var därför mycket glädjande att 
möjligheten till familjeåterförening återinfördes 2019. Principen om familjeåterföreningen är 
viktig för att säkra en human flyktingpolitik. Socialdemokraterna ska därför fortsatt stå upp för 
vikten av familjeåterförening och driva på för att detta ska införas som huvudregel på EU-nivå. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i såväl 
Sverige som övriga EU-länder. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att rätten till familjeåterförening säkras.  

3. Socialdemokraterna ska verka för att kvotflyktingsystemet utökas, i såväl Sverige som övriga 
EU-länder 

4. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E5 
FNs globala förbud mot kärnvapen 
Adolf Fredrik s-förening 
 
Vi lever i en farlig tid, med härdsmälta i Vita huset och comeback för Kreml på världsscenen. 
Samtidigt försöker demagoger rättfärdiga domedagsvapen som fredsbevarande.Den globala 
tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, Ryssland och 
Kina. USA står för 35 % av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13 % och med 
Rysslands 3, 8 %. Av de fem ursprungliga kärnvapenstaterna har det blivit nio, och i stället för 
denutlovade nedtrappningen har vi nu nära 15/000 kärnvapen, varav 2/000 står avfyringsberedda 
mot både civila och militära mål. Mänskligheten hålls som gisslan av dessa nio stater. Fysiker har 
visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en/så kallad nukleär vinter, ett tillstånd där solens 
strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar sombildas. Följden blir en period av drastiskt 
kallare klimat, missväxt och massvält.Hans Blix har konstaterat att kärnvapenarsenalerna räcker 
till för att göra slut på den mänskliga civilisationen genom ett snabbt självmord, samtidigt som vi 
har tillfört risken av ett långsamt självmord genom den globala uppvärmningen. 
Klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna är med andra ord mänsklig-hetens största 
säkerhetspolitiska utmaningar. I klimat- och miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en 
hedrande ledarplats. Men ifråga om kärnvapnen har vi tagit en time-out.Det finns en majoritet i 
riksdagen bestående av de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna som motsätter sig 
att Sverige ratificerar FN-konventionen om ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen, som 
antogs av FN i juli 2017, framröstades av 122 av 193 medlemsländer, däribland Sverige. Det 
krävs att 50 länder ratificerar avtalet för att det blir bindande för alla länder. Våren 2020 har 81 
länder signerat avtalet och 36 länder ratificerat det. Det återstår därmed endast 14 länder innan 
det blir internationellt bindande. Signering markerar regeringens inställning och är ofta ett första 
steg mot ratificering. Signera kan varje regering göra utan riksdagens godkännande.De borgerliga 
partierna förordar att vi istället ska söka skydd under USA: s och Natos radioaktiva 
”kärnvapenparaply. Det vore ju som att gå omkring med en laddad pistol mot tinningen och en 
självmordsväst runt kroppen. Att gå med i Nato, som dessa partier också vill, vore ett lika 
katastrofalt självmål. Det skulle göra oss automatiskt till ett militärt mål. Och det skulle betyda att 
vi legitimerade kärnvapenalliansens doktriner om ömsesidig total förintelse och rätten att använda 
sig av ett förstaslag med kärnvapen.  

Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som 
framförhandlades 1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar 
en ny kapprustning med kärnvapen på vår kontinent. ICAN, som fått Nobels fredspris för sitt 
arbete mot kärnvapen presenterade våren 2020 sin rapport ”Global Nuclear Weapon spending 
2019”. Den visar att de nio kärnvapenländerna 2019 spenderade ofattbara 72.9 miljarder dollar . 
en ökning med 7.1 miljarder dollar från 2018.China satsade 10.4 miljarder dollar, , England 8.9 
miljarder dollar, Frankrike 4.8 miljarder dollar, Ryssland 8.5 miljarder dollar och USA 35.4 
miljarder dollar och övriga kärnvapenländer 4.9 miljarder dollar. Detta vansinne betyder att de 
nio kärnvapenmakterna spenderar138.700 dollar varje minut på kärnvapen. Nu ska Pentagon 
utvidga sitt program av ”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes över Hiroshima 
och Nagasaki). Samtidigt har USA placerat utnågra av de nya mest kraftfulla vapen de har till 
Europa: sex strategiska bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. De har redan 
gjort flyguppdrag över Östersjön bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT Nyheter. 
(23mars2019) Sedan länge förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av USA: nukleära arsenal 
i Europa, i Turkiet på en militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter under senare år. 
https://fas.org/blogs/security/2019/10/nukes-out-of-turkey/Ryssland har dessvärre reagerat på 
USA:s upptrappning genom att utveckla nya kärnvapenstrategier. Sverige påverkas direkt av 
denna negativa och farliga situation. Men vi saknar en informativ och uthållig debatt kring dessa 



överlevnadsfrågor. I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018, återfinns över huvud 
taget inte ordet kärnvapen.Vi kräver att Sverige som en klar viljeyttring signerar FN-förbudet om 
kärnvapen som Sverige röstade för i New York den 7 juli 2017. Detta krävde också Stockholms 
Arbetarekommun våren 2018. En ratificering kan föras fram till riksdagen senare. Det ligger i 
linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerandearbete för 
kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga 
förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som 
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett kärnvapenförbud. Vårt mål 
är en kärnvapenfri värld. 

Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019 att regeringen inte i nuläget 
signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för omprövning om inte 
översynskonferensen 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till ett positivt resultat. ”Dörren 
står då öppen”.Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan blir aktuell också i nästa val.Att, 
som några påstår, ett undertecknande skulle störa arbetet med NPT avvisades, bland många 
andra, av det finska utrikesutskottet, som inte outsourcade sitt ansvar till en ”opolitisk” 
ensamutredare. Utskottet kom till denna enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud 
utgör enligt utskottet i sig inte ett hot mot icke-spridningsfördraget eller det fullständiga 
provstoppsavtalet NPT eller mot de internationella förpliktelser som följer med dem. Snarare 
stöder och kompletterar konventionen de andra avtalen och förpliktelserna. (i juni 
2018)paPassivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar ochhar aldrig 
varit socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik.Det är mycket hög tid att, i nationens och 
medborgarnas intresse, men också för socialdemokratins inre väsen och liv, inleda 
informationskampanjer, studier och aktivt föreningsarbete. De öppna hearings om 70-talets 
oljekris som hölls på regeringen Palmes initiativ borde också övervägas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen bekräftar sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017 

2. partikongressen beslutar att den socialdemokratiska regeringen signerar kärnvapenförbudet och 
som tydlig viljeinriktning inför valet 2022 för fram frågan om ratificering 

3. partikongressen stödjer förslaget om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande 
fredsfrågor  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E6 
Fredspolitik för global och nationell trygghet 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Hur kommer det sig att krigen och krigsförberedelserna fortsätter år ut och år in trots att alla, 
eller så gott som alla, kan antas vilja ha fred?  

Förebygg flyktingkatastrofer I våldets spår flyr människor till tryggare länder. Den femtonårige 
Jaffar från Syrien med palestinsk bakgrund sköts i november 2019 till döds i Malmö. Sverige var 
inte så tryggt som hans familj trodde. Också i en rad andra länder skapar frågor om migration och 
integration motsättningar och bekymmer.  

Inte sällan har dessa länder själva ett delansvar för våldet som föranledde flykten. Det var inte 
bara USA som låg bakom de krigsäventyr som ledde fram bildandet av Daesh, den Islamiska 
staten. Det är inte bara USA som exporterat vapen till Saudiarabien, för att nämna ett aktuellt 
exempel på ett land som torterar förkämpar för kvinnors rätt och till och med i statlig regi 
mördar och styckar en världskänd journalist.  

Militärmiljarder utan slut Det finns olika faktorer utöver traditionens makt som upprätthåller de 
statliga institutioner och privata företag som utgör det militär-industriella komplexet, som 
president Eisenhower kallade det. Enligt en beräkning kostade vapnen och krigen under 2017 1,7 
trillioner USA- dollar. Det motsvarar cirka ett tusen dollar per familj i världen.  

Fredsdepartement som motvikt I alla världens regeringskansliet finns krigs- eller 
försvarsdepartement som sköter om den politik som med militära medel ska försvara den egna 
befolkningen mot möjliga fiender. I några enstaka länder finns också departement med ordet 
”fred” i sina namn. Etiopien är det största av dessa länder, sedan nobelfredspristagaren Abiy 
Ahmed 2018 inrättat ett sådant ministerium och utsett Muferiat Kamil till fredsminister.  

De brittiska socialdemokraternas ledare, Jeremy Corbyn, har 2017 utsett Fabian Hamilton till 
freds- och nedrustningsminister i sin skuggministär. En sådan minister kan förhoppningsvis bli 
utsedd när Labourpartiet nästa gång får bilda regering. I Costa Rica finns ett ”justitie- och 
fredsdepartement” som arbetar för trygghet i detta centralamerikanska land utan armé, som också 
har ett särskilt fredsuniversitet.  

Arbetsuppgifter för fredsdepartement Kanske är det särskilt viktigt att stormakterna får sådana 
departement och universitet. I USAs kongress introducerade demokraten Barbara Lee från 
Oakland senast i februari 2019 ett förslag om fredsdepartement. I en lagtext presenteras ett 
mycket detaljerat förslag om vad departementet ska göra för trygghet och fredskultur i såväl USA 
som runt om i världen. Fredsministern ska ingå i det nationella säkerhetsrådet. Det finns de som 
hoppas på att det perspektiv som en sådan minister förväntas kunna bidra med, till exempel 
genom sina kontakter med världens freds- och konfliktforskare, ska bidra till att USA ska hitta 
bättre vägar än att ständigt engagera sig i misslyckade krig. Vietnam, Afghanistan, Irak är kanske 
de just nu i Sverige mest välkända exemplen på den förödelse som följt i återkommande 
amerikanska krigsäventyr, ofta grundade på otillräckliga kunskaper om de länder man intervenerat 
i.  

  

Svensk folkriksdag för fredsdepartement Det finns sedan länge förespråkare även i Norden för 
att det också här bör finnas fredsdepartement, den danske nobelfredspristagaren Beijer föreslog 
sådana 1907, fredsforskningens nordiske nestor Johan Galtung gör det också. Alla 
socialdemokrater som 1982 deltog i en stor konferens i Stockholm kallad ”Svensk folkriksdag för 
nedrustning” ställde sig bakom två motioner om att Sverige skulle få före än en gång och inrätta 



ett fredsdepartement. Endast ett fåtal moderater, inklusive Beatrice Ask och Gunnar Hökmark, 
reserverade sig.  

Gemensam säkerhet I augusti 2019 har S-kvinnor vid sin förbundskongress beslutat att ställa sig 
bakom en motion från Skånedistriktets S-kvinnor med förslag om inrättande av ett svenskt 
fredsdepar 

fredspolitiskt viktigt begrepp som tyvärr föga uppmärksammats på senare tid. Förklaringen till 
detta kan vara att det inte finns någon inom regeringen som har det speciella ansvar som många 
naturligen kan förväntas förknippa med titeln fredsminister.  

Fler förebilder behövs Erfarenheter från USA tycks visa att det är bra att det finns en talesperson 
med särskild fredspolitisk kunskap, förenad med den maktställning som en regeringspost ger, när 
beslut om konflikthanteringsmetodik ska fattas i kritiska situationer. Självklart gäller samma sak 
för inte minst Ryssland, Kina, Turkiet och andra länder som engagerar sig i konflikter utanför 
sina egna territorier. Tyvärr har politiker, forskare, debattörer och aktivister i dessa länder mycket 
få förebilder i andra länder att hänvisa till när de förespråkar fredspolitiska lösningar i stället för 
traditionella våldsbaserade insatser, exemplen Costa Rica och Etiopien är otillräckliga. Hade 
Sverige passat på efter 1982 års beslut att inrätta det föreslagna fredsdepartementet hade det 
sannolikt fått stor betydelse som internationell förebild.  

En svensk modell Etiopiens fredsdepartement och Costa Ricas justitie- och fredsdepartement har 
olika inriktning, vilket beror på ett antal faktorer som har att göra med dessa länders historia och 
den regionala situationen. Inför framtiden vore det värdefullt om olika länder prövar olika modell 
för de fredsdepartement som de förhoppningsvis kommer att inrätta efterhand. Bland annat den 
svenska integrationsproblematik som kan förväntas fortsätta under lång tid motiverar ingående 
studium av det av Barbara Lee introducerade departementsförslaget i USAs kongress. Ett 
fredsdepartement med den inriktning hon förordar borde kunna spela en viktig roll för nationell 
trygghet i de flesta av världens länder. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige inrättar ett fredsdepartement som ett led i nya ansträngningar att mer långsiktigt och 
effektivt verka för global och nationell trygghet präglad av gemensam säkerhet för alla.  

2. Stockholms Socialdemokratiska partidistrikt antar motionen och sänder den till 
partikongressen  

3. Socialdemokratiska arbetarepartiet antar motionen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E7 
Gymnasielagen 
HBTs Stockholm, SSU 25+ 
 
Ungdomarna som fick asyl på grund av studie bör få permanent uppehållstillstånd. Nu har vi 
gjort en investering i dom här unga människorna och att utvisa dom nu skulle både vara slöseri 
med våra Ekonomiska resurser. Samt grymt och orättvist mot unga människor som varit i Sverige 
sedan 2015 och lärt sig svenska och kommit in i svenska samhället. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att lagstift om att ge permanent uppehållstillstånd till alla 
som nu omfattas av gymnasielagen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E8 
Kärnvapen 
Kungsholmens s-förening 
 
Regeringens stöd till Förenta Nationernas globala förbud mot kärnvapen 

Denna motion vill att Sverige skriver på ratificerar FN-förbudet om kärnvapen som Sverige 
röstade för i New York den 7 juli 2017. 

Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerande arbete för 
kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga 
förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som 
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. 
Vårt mål är en kärnvapenfri värld.” 

Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019, att regeringen inte i nuläget 
signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för omprövning om inte 
översynskonferensen våren 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till ett positivt resultat. 
”Dörren står då öppen”. Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan blir aktuell också i nästa 
val. Utrikesminister Ann Linde underströk i sitt anförande 29 januari 2020, inför 
sidoorganisationerna i Stockholm, Tro och solidaritet, SSU och S-kvinnor, att hon hoppades på 
en mobilisering av motståndet mot kärnvapen. Hon berättade att en 16-stats allians mot 
kärnvapen och för signering av NPT, med både kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer hade 
bildats i juni 2019 och skulle träffas i Tyskland i slutet av februari 2020 Förbundsdagen i 
Tyskland hade beslutat att inga kärnvapen fick placeras i Tyskland. hon och statsminister Stefan 
Löfven önskade en massmobilisering likt den de upplevt på 80-talet. Hon uppmanade oss att 
delta i rådslag för en ny svensk internationell politik inför partikongressen. Gabriele Winai Ström 
ordförande i Tro och solidaritet i Stockholms stad avslutade mötet med att vi vill följa upp 
kampen mot kärnvapen. 

Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, 
Ryssland och Kina. USA står för 35 % av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13 % 
och Ryssland 3, 8 %. Av de fem kärnvapenstaterna har det blivit nio, och i stället för den 
utlovade nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav 2 000 står avfyringsberedda mot 
både civila och militära mål. Mänskligheten hålls med andra ords som gisslan av dessa nio stater.  

Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så kallad nukleär vinter, ett tillstånd 
där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av 
drastiskt kallare klimat, missväxt och mass-svält. Spänningen mellan ärkefienderna Indien och 
Pakistan utgör en oroshärd. fått Pakistans premiärminister att varna för ett kärnvapenkrig. 
Pakistan beräknas ha minst 150 kärnvapen och Indien 140. Vår främste expert på kärnvapen 
Hans Blix har konstaterat att kärnvapenarsenalerna räcker till för att göra slut på den mänskliga 
civilisationen genom ett snabbt självmord, samtidigt som vi har tillfört risken av ett långsamt 
självmord genom den globala uppvärmningen. Klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna 
är med andra ord mänsklighetens största säkerhetspolitiska utmaningar. I klimat- och 
miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en hedrande ledarplats. Men ifråga om kärnvapnen 
har vi tagit en time-out. Det finns en majoritet i riksdagen som motsätter sig att Sverige skriver 
under FN-konventionen om ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen, som antogs av FN i 
juli 2017, framröstades av 122 av 193 medlemsländer. Bland dessa fanns Irland, Lichtenstein, 
Mexiko, Nya Zeeland, San Marino, Sydafrika, Vatikanstaten och Österrike. De borgerliga 
partierna förordar att vi ska söka skydd under USAs och NATOs radioaktiva ”kärnvapenparaply. 
Att gå me  



Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som 
framförhandlades 1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar 
en ny kapprustning med kärnvapen på vår kontinent. Nu ska Pentagon utvidga sitt program av 
”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt 
har USA placerat ut några av de nya mest kraftfulla vapen de har till Europa: sex strategiska 
bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. De har redan gjort flyguppdrag över 
Östersjön bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT Nyheter. (23 mars 2019). Sedan länge 
förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av USAs nukleära arsenal i Europa, i Turkiet på en 
militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter. Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s 
upptrappning genom att utveckla nya kärnvapenstrategier. 

Sverige påverkas direkt av denna negativa och farliga situation. Men vi saknar en informativ och 
uthållig debatt kring dessa överlevnadsfrågor. I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018, 
återfinns över huvud taget inte ordet kärnvapen. Att, som några påstår, ett undertecknande skulle 
störa arbetet med NPT avvisades, bland många andra, av det finska utrikesutskottet. Utskottet 
kom till denna enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud utgör enligt utskottet i sig 
inte ett hot mot icke-spridningsfördraget eller det fullständiga provstoppsavtalet NPT eller mot 
de internationella förpliktelser som följer med dem. Snarare stöder och kompletterar 
konventionen de andra avtalen och förpliktelserna. (i juni 2018) Sveriges FOI-rapport 
konstaterade, att utredningar på området genomfördes för minst 30 år sedan, men att mycket lite 
forskning har skett i modern tid. ”Detta har fört med sig att medvetenheten och kunskapen kring 
kärnvapen och civilt försvar till stor del har gått förlorade”. 

Passivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit 
socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik. Det är alltså mycket hög tid att sätta frågan om 
kärnvapen högt på den politiska agendan! I nationens och medborgarnas intresse, men också för 
socialdemokratins inre väsen och liv, särskilt för Socialdemokrater för tro och solidaritet, bör vi 
inleda informationskampanjer, studier och aktivt föreningsarbete. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Partikongressen bekräftar sitt stöd för beslutet om kärnvapen från Partikongressen 2017 

2. Partikongressen uppmanar regeringen att FNs kärnvapenförbud ratificeras under 2020 med 
den uttalade avsikten att föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022 

3. Partikongressen stöder förslaget om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande 
fredsfrågor  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E9 
Kärnvapen 
S-kvinnor Stockholm 
 
Stöd Förenta Nationernas globala förbud mot kärnvapen 

Sveriges regering bör verka för nedrustning och förbud för kärnvapen. Det innebär både arbete 
för att NPT förverkligas och att Sverige skriver på FN-förbudet om kärnvapen, som Sverige 
röstade för i New York den 7 juli 2017. 

Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerande arbete för 
kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga 
förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som 
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. 
Vårt mål är en kärnvapenfri värld.” 

Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, 
Ryssland och Kina. USA står för 35 % av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13 % 
och Ryssland 3, 8 %. Av de fem kärnvapenstaterna har det blivit nio, och i stället för den 
utlovade nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav 2 000 står avfyringsberedda mot 
både civila och militära mål. Mänskligheten hålls med andra ords som gisslan av dessa nio stater. 

Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så kallad nukleär vinter, ett tillstånd 
där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av 
drastiskt kallare klimat, missväxt och mass-svält. Spänningen mellan ärkefienderna Indien och 
Pakistan utgör en oroshärd. fått Pakistans premiärminister att varna för ett kärnvapenkrig. 
Pakistan beräknas ha minst 150 kärnvapen och Indien 140. Vår främste expert på kärnvapen 
Hans Blix har konstaterat att kärnvapenarsenalerna räcker till för att göra slut på den mänskliga 
civilisationen genom ett snabbt självmord, samtidigt som vi har tillfört risken av ett långsamt 
självmord genom den globala uppvärmningen. Klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna 
är med andra ord mänsklighetens största säkerhetspolitiska utmaningar. I klimat- och 
miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en hedrande ledarplats. Men ifråga om kärnvapnen 
har vi tagit en time-out. Det finns en majoritet i riksdagen som motsätter sig att Sverige skriver 
under FN-konventionen om ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen, som antogs av FN i 
juli 2017, framröstades av 122 av 193 medlemsländer. Bland dessa fanns Irland, Lichtenstein, 
Mexiko, Nya Zeeland, San Marino, Sydafrika, Vatikanstaten och Österrike. De borgerliga 
partierna förordar att vi ska söka skydd under USAs och NATOs radioaktiva ”kärnvapenparaply. 
Att gå med i NATO skulle betyda att vi legitimerade kärnvapenalliansens doktriner om ömsesidig 
total förintelse och rätten att använda sig av ett förstaslag med kärnvapen.  

Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som 
framförhandlades 1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar 
en ny kapprustning med kärnvapen på vår kontinent. Nu ska Pentagon utvidga sitt program av 
”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt 
har USA placerat ut några av de nya mest kraftfulla vapen de har till Europa: sex strategiska 
bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. De har redan gjort flyguppdrag över 
Östersjön bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT Nyheter. (23 mars 2019). Sedan länge 
förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av USAs nukleära arsenal i Europa, i Turkiet på en 
militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter . 
https://fas.org/blogs/security/2019/10/nukes-out-of-turkey/ 



Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s upptrappning genom att utveckla nya 
kärnvapenstrategier. 

  

Sverige påverkas direkt av denn Om krisen eller kriget kommer, som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018, återfinns över huvud 
taget inte ordet kärnvapen. Att, som några påstår, ett undertecknande skulle störa arbetet med 
NPT avvisades, bland många andra, av det finska utrikesutskottet. Utskottet kom till denna 
enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud utgör enligt utskottet i sig inte ett hot mot 
icke-spridningsfördraget eller det fullständiga provstoppsavtalet NPT eller mot de internationella 
förpliktelser som följer med dem. Snarare stöder och kompletterar konventionen de andra 
avtalen och förpliktelserna. (i juni 2018) Sveriges FOI-rapport konstaterade, att utredningar på 
området genomfördes för minst 30 år sedan, men att mycket lite forskning har skett i modern tid. 
”Detta har fört med sig att medvetenheten och kunskapen kring kärnvapen och civilt försvar till 
stor del har gått förlorade”. 

Passivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit 
socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik. 

Det är alltså mycket hög tid att sätta frågan om kärnvapen högt på den politiska agendan! I 
nationens och medborgarnas intresse, men också för socialdemokratins inre väsen och liv, särskilt 
för Socialdemokrater för tro och solidaritet, bör vi inleda informationskampanjer, studier och 
aktivt föreningsarbete. Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019, att 
regeringen inte i nuläget signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för 
omprövning om inte översynskonferensen våren 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till ett 
positivt resultat. ”Dörren står då öppen”. Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan blir 
aktuell också i nästa val. Utrikesminister Ann Linde underströk i sitt anförande 29 januari 2020, 
inför sidoorganisationerna i Stockholm, Tro och solidaritet, SSU och S-kvinnor, att hon 
hoppades på en mobilisering av motståndet mot kärnvapen. Hon berättade att en 16-stats allians 
mot kärnvapen och för signering av NPT, med både kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer 
hade bildats i juni 2019 och skulle träffas i Tyskland i slutet av februari 2020 Förbundsdagen i 
Tyskland hade beslutat att inga kärnvapen fick placeras i Tyskland. hon och statsminister Stefan 
Löfvén önskade en massmobilisering likt den de upplevt på 80-talet. Hon uppmanade oss att 
delta i rådslag för en ny svensk internationell politik inför partikongressen. Gabriele Winai Ström 
ordförande i Tro och solidaritet i Stockholms stad avslutade med mötet med att vi vill följa upp 
kampen mot kärnvapen. NPT konferensen sköts upp på grund av Covid19-pandemin, men hotet 
har inte blivit mindre aktuellt. 

  

Vi yrkar 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen 2021 bekräftar sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017 

2. partikongressen uppmanar regeringen att FNs kärnvapenförbud signeras under 2020 med den 
uttalade avsikten att föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022 

3. partikongressen beslutar om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E10 
Nej till vapenexport 
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
I FN:s Universal Period Review fick Sverige rekommendationer från flera andra stater att sluta 
exportera vapen till stater och konflikter där mänskliga rättigheter hotas att kränkas. Att Sverige i 
dag både driver en linje som medlare och fredsmäklare i krigets Jemen, och samtidigt agerar 
vapenexportör med miljontals kronor i vinst varje år är fel, omoraliskt och kontraproduktivt. All 
vapenexport till länder som begår krigsförbrytelser och frångår internationell rätt måste genast 
upphöra och bättre system för hur den feministiska utrikespolitiken även appliceras på detta 
politikområde måste tillkomma. Därför yrkar vi på: 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver på för att fullständigt och skyndsamt stoppa all vapenexport till 
samtliga länder som är involverade i Jemenkonflikten, inklusive vidareförsäljning.  

2. Socialdemokraterna driver på för att säkerställa att myndigheter med expertis i 
jämställdhetsanalys, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och demokrati så som Folke 
Bernadotte Akademin och SIDA är involverade i processen med licensiering av vapenexport 
samt bidrar med grunden för exportanalys för vapenexport.  

3. Socialdemokraterna driver på för att inkludera jämställdhet som ett kriterium i den 
vapenexportlagen baserat på den kritik framförd av CEDAW 2016.  

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E11 
Permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening är bästa integrationspolitiken 
STS Stockholm, HBTs Stockholm, Kungsholmens s-förening 
 
Sverige har tillämpat en humanitär asyl och invandringspolitik med permanenta uppehållstillstånd 
under många år. 

Efter den stora mängden med 80 000 asylsökande 2015 och en dialog med övriga EU 
medlemsstater skärptes plötsligt asylpolitiken. 

Ensamkommande unga fick tillfälligt möjlighet att slippa utvisning. Tillfälliga uppehållstillstånd 
blev regel för alla asylsökande som fick tillstånd stanna.  

Men en långsiktig socialdemokratisk politik politik bör se asylpolitik och integration i ett 
sammanhang. 

All erfarenhet och forskning visar att permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening är 
effektiva åtgärder för en bra integration. Det är inte bara humant utan leder till ett tydligt skäl att 
intressera sig för språk och etablering på en legal arbetsmarknad. 

Risker med svart marknad, narkotikahandel, brott etc kan bättre undvikas. 

Viktigt är också att samverka med EU i en humanitär riktning vad gäller asylsökande. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen fattar ett långsiktigt beslut för integration 

2. permanenta uppehållstillstånd för asylsökande som fått tillstånd blir huvudregel 

3. familjeåterförening för dem som fått uppehållstillstånd blir huvudregel  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E12 
Riv upp EBO lagen 
S-kvinnor Stockholm 
 
Ebo-lagstiftningen (Lagen om eget boende) infördes av en borgerlig regering i mitten av 1990-
talet. Lagen innebär att en asylsökande kan välja att ordna sitt boende på egen hand, till exempel 
hos vänner eller släkt, istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden och detta utan 
att förlora sitt bidrag i form av dagersättning. Många asylsökande kom därför att hamna i det som 
idag kallas utsatta områden. Med Ebo kom social utsatthet, trångboddhet, svarthandel med 
lägenheter och segregationen ökade.  

Migration under senare år, i kombination med en illa fungerande bostadsmarknad, har ytterligare 
förvärrat segregationen. 

Nyligen tog riksdagen beslut om att förändra Ebo i enlighet med ett förslag i 
Januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C. Nyanlända som väljer att bosätta sig i socialt 
utsatta områden kommer att förlora sin dagsersättning. De ska i stället uppmuntras att bo kvar på 
asylboenden tills (och om) de får uppehållstillstånd och blir då i stället anvisade till en specifik 
kommun. 

Människor som söker sig till Sverige kommer även fortsättningsvis att vilja bo hos sina landsmän 
och släktingar. För även om ändringen i Ebo är välkommen, är det ingen självklarhet att man 
väljer bort släkten även om man samtidigt förlorar dagersättning. 

Situationen i vissa kommuner är idag ohållbar. Parallella samhällen växer fram. Många människor 
som bor i socialt utsatta områden lär sig inte svenska språket och lever utanför det svenska 
samhället. Ebo-lagen har förstärkt segregationen och försvårat integrationen. 

Jag arbetade själv som flyktingsekreterare under 1990-talet då Sverige tog emot många flyktingar 
från det forna Jugoslavien. Det var innan Ebo-lagen infördes och nyanlända placerades i 
flyktinganläggningar över hela Sverige. Det systemet fungerade väl och kontakten med 
lokalbefolkningen gjorde det lättare för många att komma in i det svenska  

samhället. Att människor integreras i samhället ökar i längden deras frihet. Att leva i 
trångboddhet, utanförskap och social misär gör det inte. 

Varför ska vi ha kvar en lagstiftning som är en av de främsta anledningarna till de växande 
parallellsamhällena? 

Varför inte istället riva upp Ebo helt? 
 

 

Vi yrkar att 

1. EBO-lagen rivs upp i sin helhet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E13 
Stärk företagens skyldighet att ta ansvar för både människa och miljö  
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Ett fungerande näringsliv med affärsmodeller som genererar sysselsättning och tillväxt är en 
viktig komponent i en hållbar samhällsutveckling. Att företagens verksamhet inte sker på 
bekostnad av människa eller miljö är centralt. Företagen bär skyldigheter gentemot individer som 
arbetsgivare, aktörer i samhället och påverkare av miljö och klimat. Trots detta ser vi 
återkommande rapportering om miljöförstörelse och utnyttjande av arbetstagare i de globala 
leverantörsleden.    

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  har stater en skyldighet att 
skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av företag. FN-principerna innehåller 
förslag på hur företag bör fullgöra sitt ansvar och hantera risker för att kränka människors 
rättigheter. Även enligt FN:s Global Compact förväntas företag respektera mänskliga rättigheter. 
I de vägledande principerna betonar FN att stater bör anta och tillämpa lagar som syftar eller 
leder till att företagen måste respektera de mänskliga rättigheterna. I Sverige har både 
Statskontoret och Agenda 2030-delegationen redan rekommenderat regeringen att utreda 
möjligheten till en svensk Human Rights Due Diligence-lagstiftning, men än så länge har 
regeringen inte gjort något.   

En sådan HRDD-lagstiftning skulle innebära att företag har processer på plats för att göra risk- 
och konsekvensanalyser i sin verksamhet. Därmed kunna identifiera, förhindra och hantera risker 
för mänskliga rättigheter, som kan uppstå i samband med företagets aktiviteter. Enligt FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är det nödvändigt att företag gör 
HRDD för att inte bidra till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. De vägledande 
principerna är dock inte bindande.    

I flera andra europeiska länder finns det redan lagar och lagförslag om obligatorisk HRDD. I 
Storbritannien antogs Modern Slavery Act redan 2015, den lagen innehåller en klausul om 
transparens i leverantörskedjan. I Frankrike antogs lagen ”Duty of Vigilance” år 2017, som ställer 
krav på HRDD . I Nederländerna antogs en HRDD-lag 2019, med särskilt fokus på barnarbete. I 
flera andra EU-länder pågår just nu arbete kring nationell lagstiftning om HRDD. I Finland har 
den nya regeringen åtagit sig att lägga fram en nationell HRDD-lagstiftning under 
mandatperioden.    

Frivilliga åtaganden har visat sig vara otillräckliga i att garantera företagens respekt av mänskliga 
rättigheter. Svenska statliga och privata bolag har idag komplexa värdekedjor som spänner över 
många länder, med stora risker för människor och miljö.   
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för ett lagförslag i riksdagen om en obligatorisk Human Rights Due 
Diligence   

2. Socialdemokraterna genom regeringen verkar för ett EU-direktiv för obligatorisk HRDD som 
kompletterar existerande internationella ramverk (UNGP mfl. samt arbetsmarknades parters roll   

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
partikongressen 2021   
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E14 
Stöd FNs förbud av kärnvapen 
STS Stockholm 
 
Partikongressen bör bekräfta vårt beslut 2017 för nedrustning och förbud för kärnvapen. Det 
innebär både arbete för att NPT förverkligas och att Sverige skriver på FN-förbudet om 
kärnvapen, som Sverige röstade för i New York den 7 juli 2017.  

Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerande arbete för 
kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga 
förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som 
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. 
Vårt mål är en kärnvapenfri värld.” 

Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, 
Ryssland och Kina. USA står för 35 % av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13 % 
och Ryssland 3, 8 %. Av de fem kärnvapenstaterna har det blivit nio, och i stället för den 
utlovade nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav 2 000 står avfyringsberedda mot 
både civila och militära mål. Mänskligheten hålls med andra ords som gisslan av dessa nio stater.  

Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så kallad nukleär vinter, ett tillstånd 
där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av 
drastiskt kallare klimat, missväxt och mass-svält. Spänningen mellan ärkefienderna Indien och 
Pakistan utgör en oroshärd. Pakistan beräknas ha minst 150 kärnvapen och Indien 140. Vår 
främste expert på kärnvapen Hans Blix har konstaterat att kärnvapenarsenalerna räcker till för att 
göra slut på den mänskliga civilisationen genom ett snabbt självmord, samtidigt som vi har tillfört 
risken av ett långsamt självmord genom den globala uppvärmningen. Klimatförändringarna och 
kärnvapenarsenalerna är med andra ord mänsklighetens största säkerhetspolitiska utmaningar. I 
klimat- och miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en hedrande ledarplats. Men ifråga om 
kärnvapnen har vi tagit en time-out. Det finns en majoritet i riksdagen som motsätter sig att 
Sverige skriver under FN-konventionen om ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen, som 
antogs av FN i juli 2017, framröstades av 122 av 193 medlemsländer. Bland dessa fanns Irland, 
Lichtenstein, Mexiko, Nya Zeeland, San Marino, Sydafrika, Vatikanstaten och Österrike. De 
borgerliga partierna förordar att vi ska söka skydd under USAs och NATOs radioaktiva 
”kärnvapenparaply. Att gå med i NATO skulle betyda att vi legitimerade kärnvapenalliansens 
doktriner om ömsesidig total förintelse och rätten att använda sig av ett förstaslag med 
kärnvapen.  

Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som 
framförhandlades 1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar 
en ny kapprustning med kärnvapen på vår kontinent. Nu ska Pentagon utvidga sitt program av 
”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt 
har USA placerat ut några av de nya mest kraftfulla vapen de har till Europa: sex strategiska 
bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. De har redan gjort flyguppdrag över 
Östersjön bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT Nyheter. (23 mars 2019). Sedan länge 
förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av USAs nukleära arsenal i Europa, i Turkiet på en 
militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter .  

Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s upptrappning genom att utveckla nya 
kärnvapenstrategier.  



Sverige påverkas direkt av denna negativa och farliga situation. Men vi saknar en informativ och 
uthållig debatt kring dessa överlevnadsfrågor. I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som 
Myndigheten för samhällss 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen 2021 bekräftar sitt stöd för beslutet om kärnvapen från att partikongressen 
2017  

2. partikongressen uppmanar regeringen att FNs kärnvapenförbud signeras med den uttalade 
avsikten att föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022 

3. partikongressen beslutar om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E15 
Sverige bör gå med i NATO 
Jakobson, Bernt 
 
Sverige är ett litet land. Tidigare ÖB menade att Sverige klarar ett militärt angrepp i högst en 
vecka. Mycket oroande. Dagens diktaturer och despoter som t ex Ryssland, Kina, Iran och 
Nordkorea rustar sig militärt och spänner sina militära hot allt oftare mot omvärlden. Den 
internationella terrorismen och religiösa fanatiker ställer också krav på att Sverige måste ha en 
beredskap på militär kapacitet. Ett medlemskap i NATO skulle utgöra en trygghet för oss i 
Sverige. Den gamla devisen om neutral i krig och alliansfri i fred håller inte i dagens värld. Sverige 
måste också ta ett ansvar att bekämpa terrorism och militär fundamentalism. Ett NATO-
medlemskap kan vara det bästa sättet att förekomma Rysslands och Kinas aggressiva ambitioner. 
Åtminstone bör vi snarast möjligt få folkomrösta om ett NATO-medlemskap. 
 

 

Jag yrkar att 

1. SAP ställer sig bakom kravet på att Sverige söker NATO-medlemskap  

2. SAP principiellt ställer sig bakom kravet att prioritera budgetsatsningar för att öka den svenska 
militära förmågan 

3. SAP ställer sig bakom att folkomrösta om NATO-medlemskap 

4. diskutera NATO-medlemskapet med Finland, för att om möjligt söka ett gemensamt inträde i 
NATO  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jakobson, Bernt 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E16 
Sveriges försvars- och fredspolitik 
Årsta-Johanneshovs s-förening 
 
I en tid av oro för framtiden i hela världen, alla samhällssektorer, länder och hela jordens 
befolkning finns all anledning till omorientering och prövning av Sveriges nuvarande 
försvarspolitik. 

Av tradition är försvarspolitiken orienterad kring en militär hotbild och till försvar av territoriella 
gränser. Omfattande militära anläggningar har installerats, dyra krigsmaskiner införskaffats och 
den allmänna värnplikten har utbildat män till soldater och vid mobilisering har alla haft en 
krigsuppgift. 

Ett civilförsvar har organiserats för att kunna verka med uppgifter i en krigssituation för 
samhället som omfattats av alla. 

Sverige har sedan Vikingatiden, 16- och 1700 talen genomfört enorma krigsoperationer i vårt 
närområde. Sedan sista striden 1813 har Sverige förskonats från krig.  

Nutidens hotbild, faror som kan påverka Sveriges demokratiska ordning, trygghet, välfärd, hälsa, 
livsbetingelser, klimat, ekonomi, kultur och annat är mycket mer omfattande än ett enskilt lands 
intresse av svenskt territorium. 

Inte minst i nutid påminns vi av corona pandemin och andra farsoter som helt kan förändra 
världsordningen och livsbetingelserna. Vi är utsatta för psykologiska, ekonomiska, demokratiska, 
klimatologiska och andra hot. Såväl av ideologier, terrorister, maktstrukturer, stater och intresse 
som vill något annat. På många sätt kan hot utövas, såväl traditionellt militärt, biologiskt, kemiskt, 
medicinskt och med andra sofistikerade metoder. 

Sverige har en tradition av neutralitet, oberoende, alliansfritt, fredsbevarande och angelägna om 
en öppen, tillgänglig och fredlig värld. En annan svensk tradition är samsyn, samarbete och dialog 
som utgångspunkt. Vi har många exempel på engagemang från Sverige och Socialdemokratiska 
företrädare som gått internationellt i bräschen för fred, rättvisa och jämlikhet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Nuvarande Försvarsdepartement får ett utökat uppdrag och omformuleras till ett 
Fredsdepartement. 

2. Sverige organiserar en beredskapsutbildning som omfattar alla medborgare och innehåller såväl 
militär som civil kunskap om att bemöta hot, kris och konflikt. 

3. Motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E17 
Världens mest jämlika land 
Ardin, Anna 
 
Sverige behöver nya visioner, och Socialdemokraterna är det bäst lämpade partiet att ta fram 
dem, skapa opinion för dem och omsätta dem i praktiken. 

Socialdemokraternas vision har alltid varit att skapa det jämlika, solidariska samhället och en 
jämlik, solidarisk värld. Den visionen håller ännu, men behöver konkretiseras och uppdateras. 
Sverige är världens högst ansedda land i flera internationella undersökningar genom åren. Många 
progressiva rörelser i världen ser därför till oss när de söker idéer och ledarskap för ett varmare 
samhälle och en svalare planet. I Sverige säger erfarenheten att vi väcker entusiasm och längtan 
när vi lyfter in visionerna i politiken. 
 

 

Jag yrkar att 

1. SAP tar fram en långsiktig strategisk plan med visioner och konkreta förslag för hur Sverige 
kan vända de växande inkomstklyftorna och bryta årtionden av nyliberal samhällsutveckling. 

2. SAP tar fram en långsiktig strategisk plan för en ny, offensiv solidarisk biståndspolitik som 
främjar fred, jämlikhet och hållbar samhällsutveckling. 

3. SAP tar fram en långsiktig strategisk plan för hur Sverige ska bli klimatneutralt inom en 
tidshorisont som är meningsfull för att bekämpa den globala uppvärmningen  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Hammarbyhöjden- och Björkhagens s-för. 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E18 
Amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige över ett år 
Bagarmossens s-förening 
 
Knappt 10 000 unga människor hotas av utvisning till Afghanistan. Många av dessa omfattas av 
den så kallade Gymnasielagen, vilken ger dem en möjlighet att stanna i Sverige efter 
genomgången gymnasieutbildning om de snabbt lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. 

Men Gymnasielagen var en kompromissbetonad lösning som kom till under stor brådska. Den 
löser inte på ett varaktigt sätt situationen för dessa unga människor. I stället riskerar de att efter 
avslutad utbildning kastas ut ur landet. 

Med tanke på under vilka omständigheter dessa unga människor lever sina liv, deras i många fall 
bristande språkkunskaper och de erfarenheter de bär med sig efter så många år på flykt är det inte 
rimligt att förvänta sig att de självklart ska kunna leva upp till dessa högt ställda kriterier. 

I praktiken kommer endast en mycket liten del av dessa unga människor att kunna utvisas. I 
stället ökar risken att dessa unga blir en del av ett parallellt skuggsamhälle. 

Migrationsverket och de olika rättsinstanserna har inte hunnit med att på ett rättssäkert sätt 
bereda och fatta beslut i de enskilda ärendena, varför väntetiderna har blivit orimligt långa. Ytterst 
drabbas de enskilda unga människorna, som i flera fall hunnit etablera sig i Sverige. Samhället har 
dessutom redan investerat stora belopp i dessa unga, exempelvis i form av utbildningar. 

Totalt har tre svenska myndigheter fallerat i hanteringen av de ensamkommande asylsökande: 
Socialstyrelsen har släppt en rapport med uppgifter som visat sig vara felaktiga om möjligheterna 
att använda magnetkamera för att göra medicinska åldersbedömningar. Riksmedicinalverket har 
tagit fram bristfälliga mätmetoder som har bidragit till hundratals uppskrivningar i ålder för 
asylsökande, och Migrationsverket har fått hård kritik från juridiska experter för att ha låtit de 
bristfälliga medicinska bedömningarna få en utslagsgivande karaktär i handläggningen av 
asylärenden. 

Den samlade bilden är därför systematiska brister i myndighetsutövningen. Detta har gått ut över 
enskilda individer. I ett sådant läge är rättssäkerheten så hårt äventyrad att den enda rättssäkra 
vägen framåt är genom att rensa bordet och utfärda en allmän amnesti för denna grupp. 

En amnesti skulle i dagens läge ge möjlighet att skapa ordning och reda i flyktingpolitiken, minska 
det humanitära lidandet och ge utsatta människor en möjlighet att bygga sig en ny framtid i 
Sverige. Därför skulle en amnesti främja integrationen och ge Migrationsverket och 
rättsinstanserna en välkommen avlastning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige utfärdar en allmän amnesti för ensamkommande barn och unga som vistats i Sverige 
längre än ett år. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Bagarmossens s-förening 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E19 
Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 
 
Att slå vakt om de små nationernas rätt till självbestämmande, nedrustning och en värld i fred har 
de senaste femtio åren varit socialdemokratins kanske främsta internationella uppgift. Den 
internationella upprustningen och kärnvapenmakternas utökade kärnvapenprogram bidrar idag 
till förnyade internationella spänningar av en omfattning som vi inte sett sedan 80-talet.  

Vi vet redan idag att den globala uppvärmningen kommer att leda till stora påfrestningar i det 
internationella samarbetet under de kommande decennierna, när beboeliga och odlingsbara 
landytor försvinner och behovet av internationella solidaritetsinsatser ökar med kommande 
extremväder och miljökatastrofer. Inför denna framtid är det av avgörande betydelse att vi redan 
idag verkar för avspänning genom nedrustning och ett generellt förminskande av de stora 
makternas förstörelsekapacitet. 

Extrema, populistiska högervindar blåser över världen. En tydligt auktoritär och labil ledare var 
nyligen president i kärnvapennationen USA. Det kan hända igen. Även på många andra håll i 
världen utmanas den politiska stabiliteten av auktoritära och nationalistiska krafter. Vi har ett 
ansvar för kommande generationer att minnas historien och agera för att avvärja katastrofer. 

Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man 
röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat 
konventionen. 

Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning 
under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en 
fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under en 
historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande 
massförstörelsevapen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E20 
Ratificera ILO Konventionen nr 169 om urfolks rättigheter 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 
 
Sverige har skrivit under nästan alla relevanta konventioner om mänskliga rättigheter som FN 
antagit, men inte ILO Konventionen nr 169 om urfolks rättigheter, det enda juridiskt bindande 
dokument som FN antagit som bara handlar om urfolks rättigheter. I Sveriges fall skulle detta 
förstås handla om samerna.  

Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken grad 
de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke frivillig 
assimilering. I likhet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska 
rättigheter syftar konvention 169 till att hindra diskriminering.  

Konventionen erkänner ursprungsfolkens behov av att bevara och utveckla identitet, språk och 
religion. Konventionen berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter, 
egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser. Samerna är Sveriges 
enda ursprungsfolk i konventionens mening. 

ILO Konventionen nr 169:s mest centrala del är de bestämmelser som slår fast att urfolk har rätt 
att äga och bruka sina traditionella land- och vattenområden, samt naturresurser på, och ibland 
under, dessa. Detta skulle ge samerna större rättigheter i förhållande till exempelvis gruv- och 
skogsindustrin, vilket kan förklara varför den ännu inte ratificerats av Sverige.  

Danmark (där konventionen i första hand gäller inuiterna) och Norge har, till skillnad från 
Sverige, skrivit under. Att ratificera konventionen skulle innebära ett viktigt stöd för samernas 
kamp för att skydda naturvärden och motverka exempelvis skogsavverkning som hotar klimatet. 
Samernas kamp är i mångt och mycket också en kamp för mänsklighetens överlevnad, när det 
står i konflikt med kortsiktiga ekonomiska intressen.  

Vi är övertygade om att Sverige anser att samerna faktiskt har de rättigheter som ILO 
konventionen 169 anger. Det är tid att ratificera konventionen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska ta som sin ståndpunkt att Sverige ska ratificera ILO 
konventionen 169 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att Socialdemokratiska arbetarepartiet ska ta 
som sin ståndpunkt att Sverige ska ratificera ILO konventionen 169 

3. Socialdemokraterna ska verka för att Sverige påbörjar arbetet med att implementera 
konventionens skrivningar, i nära samarbete med de samiska, finska, norska och ryska folkens 
regeringar och folkvalda parlament. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E21 
Ratificering av FN:s kärnvapenförbud 
Irsten, Bo 
 
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om 
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för 
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima 
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar 
som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen 
i Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och 
orsakade ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.  

Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot 
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som 
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa antal 
står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har avsevärt 
större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande 
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens 
stater.  

Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York, 
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet 
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte 
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020 
meddelades att 50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa 
år. Den svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är 
långt ifrån tillräckligt.  

Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring 
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med 
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.  

Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation 
skulle orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller 
internationell organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det 
är helt enkelt omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett 
kärnvapenkrig - en insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det 
internationella samtalet och fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära 
effekter i Oslo 2013.  

Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam 
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne 
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte 
minst Inga Thorsson och Anna Lindh. ”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar 
inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, 
som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka 
kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme under den 
socialdemokratiska partikongressen 1984.  

2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, 
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala 
humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som 



förbjuder dessa vapen. ”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd 
dit av människans dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om 
nedrustningen ”. Hennes slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan 
USA och Sovjet, var att dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt 
överenskommen kapprustning. Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen vant sig 
vid att leva vidare, så obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt 
kan utplåna oss alla och vår civilisation.  

Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin 
of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att 
bedöma risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. 
Inte sedan 1953 har de bedömt risken så stor som idag.  

Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser - som INF-avtalet, mellan Washington och 
Moskva, och hoten från Trump-administrationen om att även säga upp Startavtalet är två skäl. 
Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan Nordkorea och USA 
höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig. Den globala 
uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och 
flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är i det perspektivet vi 
ska se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.  

Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera 
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer. 
 

 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm (AK) antar motionen som sin egen och sänder den vidare till 
den socialdemokratiska partikongressen.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Irsten, Bo 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E22 
Riv upp Ebo-lagen 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
Ebo-lagstiftningen (Lagen om eget boende) infördes av en borgerlig regering i mitten av 1990-
talet. Lagen innebär att en asylsökande kan välja att ordna sitt boende på egen hand, till exempel 
hos vänner eller släkt, istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden och detta utan 
att förlora sitt bidrag i form av dagersättning. Många asylsökande kom därför att hamna i det som 
idag kallas utsatta områden. Med Ebo kom social utsatthet, trångboddhet, svarthandel med 
lägenheter och segregationen ökade. Migration under senare år, i kombination med en illa 
fungerande bostadsmarknad, har ytterligare förvärrat segregationen. 

Nyligen tog riksdagen beslut om att förändra Ebo i enlighet med ett förslag i 
Januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C. Nyanlända som väljer att bosätta sig i socialt 
utsatta områden kommer att förlora sin dagsersättning. De ska i stället uppmuntras att bo kvar på 
asylboenden tills (och om) de får uppehållstillstånd och blir då i stället anvisade till en specifik 
kommun. 

Människor som söker sig till Sverige kommer även fortsättningsvis att vilja bo hos sina landsmän 
och släktingar. För även om ändringen i Ebo är välkommen, är det ingen självklarhet att man 
väljer bort släkten även om man samtidigt förlorar dagersättning. 

Situationen i vissa kommuner är idag ohållbar. Parallella samhällen växer fram. Många människor 
som bor i socialt utsatta områden lär sig inte svenska språket och lever utanför det svenska 
samhället. Ebo-lagen har förstärkt segregationen och försvårat integrationen. 

Jag arbetade själv som flyktingsekreterare under 1990-talet då Sverige tog emot många flyktingar 
från det forna Jugoslavien. Det var innan Ebo-lagen infördes och nyanlända placerades i 
flyktinganläggningar över hela Sverige. Det systemet fungerade väl och kontakten med 
lokalbefolkningen gjorde det lättare för många att komma in i det svenska samhället. Att 
människor integreras i samhället ökar i längden deras frihet. Att leva i trångboddhet, utanförskap 
och social misär gör det inte. 

Varför ska vi ha kvar en lagstiftning som är en av de främsta anledningarna till de växande 
parallellsamhällena? 

Varför inte istället riva upp Ebo helt? 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti verkar för att Ebo-lagen rivs upp i sin helhet 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hägerstens s-kvinnoklubb 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E23 
Studier i svenska från dag ett 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 
 
De som sannolikt kommer att få asyl i Sverige ska inte tvingas vänta i flera år med att börja lära 
sig svenska. Ändå är det verklighet i flera fall idag.  

I och med kraftigt förlängda handläggningstider till följd av en underdimensionerad 
mottagandeprocess på Migrationsverket finns det idag många fall där människor som kommit till 
Sverige har fått vänta i flera år på att alls få börja lära sig det svenska språket. 

Det är orimligt att låta nya människor i Sverige sätta hela tillvaron på paus så länge, med allvarliga 
följder för det psykiska välmåendet, den sociala situationen och känslan av att alls vara 
välkommen i det nya landet. 

Språket är centralt för möjligheten att knyta an till samhället, skaffa sig en försörjning och bygga 
sig en tillvaro tillsammans med andra. Därför bör studier i svenska motsvarande SFI göras 
tillgängligt från dag ett för de asylsökande vars ärenden sorteras in i Migrationsverkets spår 1, det 
vill säga de som bedöms att med stor sannolikhet få sin asylansökan beviljad. 

Den migrationspolitiska parlamentariska kommittén lägger nu ett förslag som innebär ett 
språkkrav för att man ska bli berättigad till permanent uppehållstillstånd. Med detta nya krav 
växer samhällets ansvar att förse sökande med de verktyg som de behöver. Detta är en del av en 
grundläggande socialdemokratisk människosyn där ansvar och möjligheter går hand i hand. 
Därför bör denna princip gälla inte bara för gruppen asylsökande utan även för den stora 
gruppen arbetskrafts- och anhöriginvandrare. 

Därför bör asylsökande och spårbytare ha möjlighet att lära sig svenska språket på sätt som 
motsvarar SFI redan från första dagen. Folkbildningen är en etablerad och väl fungerande aktör 
för att genomföra detta. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att asylsökande som sorteras in i Migrationsverkets spår 1 
utan dröjsmål ska kunna påbörja studier i svenska motsvarande SFI. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att arbetskrafts- och anhöriginvandrare utan dröjsmål ska 
kunna påbörja studier i svenska motsvarande SFI. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E24 
Återupprätta enprocentsmålet i biståndet 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 
 
Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och 
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska 
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling. 

Målet om att en procent av statsbudgeten ska gå till bistånd är djupt förankrat i partiets 
värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik vi faktiskt driver. Idag 
blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och populistiska krafter vinner 
mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.  

Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet eftersom en del av pengarna inom 
biståndsbudgeten används till att finansiera det svenska flyktingmottagandet. Det sänder signaler 
runt om i världen när Sverige på detta sätt urholkar biståndet. 

Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det som är 
syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar bli nya 
platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre 
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början. 

Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt 
med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken 
är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja 
blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att enprocentsmålet i biståndet återupprättas. 

2. Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel inte ska användas för att delfinansiera det 
svenska mottagandet av människor som flytt. 

3. Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med Sveriges 
uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och demokrati. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E25 
Åtgärder för att förhindra spridning av kärnvapen 
Kungsholmen s-förening 
 
Det pågår en upprustning av kärnvapen trots vetskapen om de ohyggliga riskerna. Den gång 
atombomben användes i kriget blev förödelsen ohygglig för de utsatta. Sedan dess har försök 
gjorts att förhindra risken för något liknande i framtiden. Men nedrustningen har inte varit total 
och nu sker en upprustning av kärnvapnen och därmed risken för en katastrofal krigföring, som 
följd av ett medvetet beslut eller av misstag. Sverige borde ta tydlig ställning för ett förbud av 
kärnvapen. 

Det var nu 75 år sedan som den amerikanska krigsmakten fällde de förödande atombomberna 
över Hiroshima och Nagasaki. Sedan dess har kärnvapen inte använts i krig. Ändå finns enormt 
starka skäl för Fredsrörelsens vädjan om att vi inte får glömma vad som faktiskt drabbade 
människorna i de två japanska städerna den sjätte och nionde augusti 1945. 

Rapporterna om vad som hände i Hiroshima och Nagasaki har genom åren varit en motvikt när 
det gäller entusiasmen för kärnvapen. Men antalet länder som utvecklat dessa vapen har stigit och 
uppgår nu till nio. Förutom USA har Ryssland, Kina, Indien, Pakistan, Storbritannien, Frankrike, 
Nordkorea och Israel förenat sig med kärnkraftsgruppen. 

Länge tycktes innehavet av sådana vapen mest ses som en fråga om politisk maktstatus och att 
det tjänade som ett kort i den så kallade terrorbalansen. Tanken om att de faktiskt skulle 
användas var avlägsen. Detta är nu förändrat. Nedrustningen har avstannat. Såväl Trumps USA 
som Putins Ryssland har påbörjat en uppdatering av respektive kärnvapenarsenal. 

Redan de tidigare har en sprängkraft som vida överträffar de som fälldes över de japanska 
städerna. Ovanpå dessa utvecklas nu mindre, ”lågintensiva” enheter som blir lättare att tillgripa 
vid konflikter. Tröskeln har sänkts. President Trump har vidare gjort klart att han är beredd att 
verkligen använda kärnvapen när det bedöms påkallat. Nu gäller inte längre något löfte om att 
inte vara den förste att tillgripa kärnvapen. Det är en alarmerande förändring som inte rönt 
tillräcklig uppmärksamhet. 

Kärnvapenfrågan är nu ett av de stora hoten mot mänskligheten. Krigföring med sådana vapen 
vore ett allvarligt hot mot allas vår existens. Hans Blix har  träffande påpekat att medan 
klimatkrisen riskerar att utvecklas till mänsklighetens långsamma självmord, så finns allvarlig risk 
för att kärnvapnen blir vårt snabba självmord. 

Sverige deltog i FN-arbetet att utveckla en särskild, bindande konvention för ett förbud av 
kärnvapen. Förbudet skulle gälla utveckling och produktion av vapnen, testningar och lagring 
samt allt samarbete om kärnvapen med andra länder. Konventionen antogs i juli 2017 och fick då 
stöd av 122 av FN-medlemsstater,  däribland Sverige. Processen kräver sedan att varje land 
ratificerar fördraget (genom ett parlamentsbeslut), oftast genom att först signera det (genom 
beslut av regeringen). 

Sverige har därefter avstått från att signera konventionen och har därmed lämnat rollen som en 
av de verkligt pådrivande i det internationella arbetet mot kärnvapen. Nu har 40 andra länder 
ratificerat och ytterligare ett fyrtiotiotal signerat. Det krävs 50 ratificeringar för att konventionen 
formellt ska träda i kraft. Med 

tanke på att så många signerat är det möjligt att konventionen får laga kraft någon gång nästa år. 
Sverige har inte ställt sig totalt utanför. Vi har tagit rollen som observatör vid möten mellan 
fördragsparterna. Vidare har regeringen sagt att frågan om ratificering skulle kunna tas upp igen 
om inga framsteg sker vid ett kommande översiktsmöte inom ramen för icke-spridningsavtalet, 



NPT, där också kärnkraftsländerna kommer att delta (det mötet har uppskjutits till 2021) Vidare 
har regeringen beslutat avsätta resurser för ett 

kunskapscentrum om kärnvapennedrustning. 

Det faktum att Sverige inte fullföljt arbetet för ett internationellt förbud av kärnvapen har 
noterats som ett trendbrott och väckt en viss besvikelse bland de länder som valt att fullfölja den 
överenskommelse som nåddes 2017. Tidigare opinionsmätningar tyder också på att en 
överväldigande majoritet av svenska folket ställer sig bakom ett förbud. 

Huvudargument för det svenska beslutet att avstå från signering/ratificering var att 
kärnvapenländer med vilka Sverige har militärt samarbete (främst USA) inte kan nedrusta så länge 
potentiella fiender har kärnvapen. Det handlar således om en form av terrorbalans. Risken för ett 
krigsutbrott kvarstår därmed. Så länge dessa vapen existerar finns risk för att de kommer till 
användning av rena misstag eller när en beslutsfattare under press 

förlorar omdömet. Verklig säkerhet mot kärnvapenkriget kommer inte förrän dessa vapen inte 
längre existerar. Det är detta som är huvudmotivet för konventionen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Kungsholmens socialdemokrater antar motionen och skickar den vidare 

till Socialdemokraterna Stockholm 

2. Socialdemokratiska partidistriktet antar motionen och sänder den vidare 

till den socialdemokratiska partikongressen 

3. Socialdemokraterna driver att regeringen skriver under FN-konventionen 

och ratificerar fördraget  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E26 
Åtgärder för att Sverige ska ta ledningen för att förhindra spridningen av kärnvapen 
STS Stockholm 
 
Det pågår en upprustning av kärnvapen trots vetskapen om de ohyggliga riskerna. Den gång 
atombomben användes i kriget blev förödelsen ohygglig för de utsatta. Sedan dess har försök 
gjorts att förhindra risken för något liknande i framtiden. Men nedrustningen har inte varit total 
och nu sker en upprustning av kärnvapnen och därmed risken för en katastrofal krigföring, som 
följd av ett medvetet beslut eller av misstag. Sverige borde ta tydlig ställning för ett förbud av 
kärnvapen. 

Det var nu 75 år sedan som den amerikanska krigsmakten fällde de förödande atombomberna 
över Hiroshima och Nagasaki. Sedan dess har kärnvapen inte använts i krig. Ändå finns enormt 
starka skäl för Fredsrörelsens vädjan om att vi inte får glömma vad som faktiskt drabbade 
människorna i de två japanska städerna den sjätte och nionde augusti 1945. 

Rapporterna om vad som hände i Hiroshima och Nagasaki har genom åren varit en motvikt när 
det gäller entusiasmen för kärnvapen. Men antalet länder som utvecklat dessa vapen har stigit och 
uppgår nu till nio. Förutom USA har Ryssland, Kina, Indien, Pakistan, Storbritannien, Frankrike, 
Nordkorea och Israel förenat sig med kärnkraftsgruppen. 

Länge tycktes innehavet av sådana vapen mest ses som en fråga om politisk maktstatus och att 
det tjänade som ett kort i den så kallade terrorbalansen. Tanken om att de faktiskt skulle 
användas var avlägsen. 

Detta är nu förändrat. Nedrustningen har avstannat. Såväl Trumps USA som Putins Ryssland har 
påbörjat en uppdatering av respektive kärnvapenarsenal. Redan de tidigare har en sprängkraft 
som vida överträffar de som fälldes över de japanska städerna. Ovanpå dessa utvecklas nu 
mindre, ”lågintensiva” enheter som blir lättare att tillgripa vid konflikter. Tröskeln har sänkts. 

President Trump har vidare gjort klart att han är beredd att verkligen använda kärnvapen när det 
bedöms påkallat. Nu gäller inte längre något löfte om att inte vara den förste att tillgripa 
kärnvapen. Det är en alarmerande förändring som inte rönt tillräcklig uppmärksamhet. 

Kärnvapenfrågan är nu ett av de stora hoten mot mänskligheten. Krigföring med sådana vapen 
vore ett allvarligt hot mot allas vår existens. Hans Blix har träffande påpekat att medan 
klimatkrisen riskerar att utvecklas till mänsklighetens långsamma självmord, så finns allvarlig risk 
för att kärnvapnen blir vårt snabba självmord. 

Sverige deltog i FN-arbetet att utveckla en särskild, bindande konvention för ett förbud av 
kärnvapen. Förbudet skulle gälla utveckling och produktion av vapnen, testningar och lagring 
samt allt samarbete om kärnvapen med andra länder. 

Konventionen antogs i juli 2017 och fick då stöd av 122 av FN-medlemsstater, däribland Sverige. 
Processen kräver sedan att varje land ratificerar fördraget (genom ett parlamentsbeslut), oftast 
genom att först signera det (genom beslut av regeringen). 

Sverige har därefter avstått från att signera konventionen och har därmed lämnat rollen som en 
av de verkligt pådrivande i det internationella arbetet mot kärnvapen. 

Nu har 50 andra länder ratificerat och ytterligare ett fyrtiotiotal signerat. Det krävs 50 
ratificeringar för att konventionen formellt ska träda i kraft. Med tanke på att så många signerat är 
det möjligt att konventionen får laga kraft någon gång nästa år. 

Sverige har inte ställt sig totalt utanför. Vi har tagit rollen som observatör vid möten mellan 
fördragsparterna. Vidare har regeringen sagt att frågan om ratificering skulle kunna tas upp igen 



om inga framsteg sker vid ett kommande möte inom ramen för icke-spridningsavtalet, NPT, där 
också kärnkraftsländerna kommer att delta (det mötet har uppskjutits till 2021) Vidare har 
regeringen beslutat avsätta resurser för ett kunskapscentrum om kärnvapennedrustning.Det 
faktum att Sverige inte fullföljt arbetet för ett internationellt förbud av kärnvapen har noterats 
som ett trendbrott och väckt en viss besvikelse bland de länder som tidigare sett Sverige som 
ledande i nedrustningen av kärnvapen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen beslutar att Sverige ska ratificera FN konventionen om förbud av kärnvapen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
STS Stockholm 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E27 
Öka biståndet 
HBTs Stockholm 
 
Vi lever i en värld där rikare blir rikare och de allra fattigaste blir fattigare. Internationell 
solidaritet är en styrka och en del av vårt historiska arv. När våra politiska motståndare vill dra 
ner på biståndet eller använda det på ett icke ändamålsenligt vis måste vi Socialdemokrater säga 
ifrån. Det handlar inte bara om solidaritet det handlar om värdighet. Vi kommer inte kunna 
hjälpa alla i världen som behöver hjälp, men vi kan göra skillnad för några. Redan idag har 
klimatet börjat förändra levnadsförhållanden för människor. Platser blir obeboeliga, grödor tynar 
bort och kampen om resurserna blir ännu hårdare.  

Vi har alla, som individer, ett ansvar att göra det vi kan för att stoppa klimatförändringarna men 
det är först genom strukturella förändringar som en förändring blir möjlig. Genom att öka 
biståndet kan vi stärka demokratin, fattigdomsbekämpningen, jämställdheten och klimatkampen. 
Politik är att vilja, det är även att prioritera. Det förebyggande arbetet är a och o, det blir billigare 
att förebygga en katastrof än att hantera den. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka att öka det svenska biståndet. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att svenskt bistånd ligger på 1,5 % av BNP. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
HBTs Stockholm 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E28 
Öka mottagningen av kvotflyktingar 
Bagarmossens s-förening 
 
Enligt UNHCR är behoven av mottagning av kvotflyktingar större än någonsin tidigare. Sverige 
tar årligen emot ungefär 5 000 kvotflyktingar. En kvotflykting är en person på flykt som av FN:s 
flyktingorgan UNHCR har blivit utvald att få flytta. 

Kvotflyktingsystemet syftar till att ge skydd åt de allra mest utsatta individerna som befinner sig 
på flykt. De kvotflyktingar som erbjuds uppehållstillstånd i Sverige väljs ut av FN:s flyktingorgan 
UNHCR. Men även Sverige ska ta ställning till om de presenterade flyktingarnas skyddsskäl är 
förenliga med landets lagar och de villkor som ställts upp för mottagning av kvotflyktingar. 

Kvotflyktingsystemet skapar en säker väg för flyktingarna att färdas, och avhåller därmed en del 
flyktingar från att riskera livet på farliga farkoster över Medelhavet eller via andra olagliga rutter. 
Kvotflyktingsystemet motverkar livsfarlig människosmuggling och trafficking, och är därmed 
också ett viktigt sätt för att kvinnor och barn ska få möjlighet att fly. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige ökar sitt mottagande av kvotflyktingar från 5 000 till 10 000 per år. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Bagarmossens s-förening 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
 

Motion E29 
Inkludera ekocid i Romstadgan 
Bagarmossens s-förening 
 
Gemensamt står vi inför mänsklighetens största utmaning. Klimatet och ekosystemen befinner 
sig under en oerhörd press med mänskligt lidande och oöverskådliga ekonomiska konsekvenser 
som följd. De våldsamma brändernas framfart, den utbredda och mångåriga torkan, de 
återkommande orkanernas massiva förödelse och översvämningarnas katastrofala följder. Det är 
vårt samhälles, vår demokratis och vårt ekonomiska systems akuta kris. Samtidigt ser vi hur ett 
antal stater och en samling storföretag aktivt motarbetar den omställning som är nödvändig. 

Vi ser allt mer hur vissa stater och storföretag investerar ofantliga summor i 
desinformationskampanjer, driver på för ökad rovdrift och ytterligare exploatering av människa 
och natur. Utsläppen, miljöförstörelsen, ojämlikheten och lidandet fortsätter också att öka. 
Kostnaderna för sådant beteende är i dag minimala, både ekonomiskt och juridiskt. De är 
tvärtom direkt lönsamma och uppmuntras av ett system som designats för att tillvarata dessa 
intressen. 

En genomgripande omställning av det ekonomiska systemet är nödvändig och behöver ske 
mycket snabbt. De offentliga systemen och de ekonomiska styrmedlen måste förändras i grunden 
så att det blir lätt att göra rätt för både konsument, arbetare, kommuner och företag. Alla de 
företag och individer som vill göra omställningen möjlig ska ha de bästa förutsättningarna att 
göra det. Offentliga investeringar, upphandlingsregler, skatter och subventioner måste tydligt 
riktas mot de branscher och verksamheter som bidrar positivt till omställningen med omsorg om 
arbetare och miljö. Där finns de anständiga jobben, möjligheterna till ökad jämlikhet och ett gott 
liv. Det är kärnan i en socialdemokratisk politik för en hållbar och jämlik omställning. 

Men vi måste också arbeta för att öka de juridiska möjligheterna att utkräva ansvar. Straffriheten 
är i dag omfattande för miljöbrott och förstörelse av livsmiljöer. Det saknas globala verktyg med 
tillräcklig jurisdiktion för att hantera dessa frågor och med möjlighet att utkräva ansvar av 
individer i relation till konsekvenserna av deras handlingar och beslut. Det är snart fyrtio år sedan 
Olof Palme stod värd för världens första internationella miljökonferens. I sitt 
inledningsanförande poängterade han att ”i relation till mänsklig livsmiljö finns det ingen 
individuell framtid, inte för människor och inte heller för nationer. Vår framtid är gemensam. Vi 
måste dela den tillsammans. Vi bör forma den tillsammans.” 

Socialdemokraterna bör därför ställa sig bakom den växande världsopinion som kräver att 
storskalig miljöförstörelse bör kriminaliseras. Sverige bör gå i täten för att ekocid (från engelskans 
ecocide), ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i fredstid. Och därmed på ett avgörande 
sätt bidra till ett nytt förhållningssätt till investeringar, exploatering och tillväxt. 

Romstadgan omfattar de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet och är 
grunddokumentet för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag (ICC). Brott som idag faller 
under ICC:s jurisdiktion är folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och 
aggressionsbrott. Att inkludera ekocid som ett femte brott inom Romstadgan kan förhindra den 
massförstörelse som pågår av vår planet. Det innebär också en rättsligt bindande ansvarsprincip 
som förhindrar och förebygger ekocid. Då ekocid inträffar till följd av ett brott kan gottgörelse 
ske genom nationella domstolar eller genom ICC. 

Under den period då Romstadgan förhandlades var ekocid med i diskussionerna men 
förhandlades bort vid antagandet. 2007 initierades ett arbete av juristen Polly Higgins om att 
återigen väcka liv i denna diskussion och vinna gehör för ett tillägg till stadgan. Nu växer stödet 



snabbt och Socialdemokraterna kan visa ledarskap i miljö- och klimatfrågorna genom att ansluta 
sig till kravet om tillägg till Rom-stadgan. 

Arbetarrörelsen visade under efterkrigstiden att en snabb och genomgripande 
samhällsomställning är möjlig. Med ansiktet vänt mot framtiden skyggade vi inte den nödvändiga 
förändringen. 

Tillsammans med de stater som hotas av utplåning med stigande havsnivåer bör Sverige gå i täten 
för att minska straffriheten och göra det kostsamt att förstöra människans livsbetingelser. Vi 
antar denna nödvändiga utmaning och uppmanar regering och riksdag att göra detsamma. Sverige 
har alla förutsättningar att återigen visa världen att vi är ett föregångsland. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att ekocid, ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i 
fredstid. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Bagarmossens s-förening 


