
Föreningsmotion

Medlemsinflytande över Socialdemokraternas internationella program

Den internationella politiken och solidariteten är central i den arbetarrörelse svenska
Socialdemokraterna är del av. Alla människors frihet, hela världens fred.

Under åren 2020-2021 utvecklade en särskild arbetsgrupp ett nytt internationellt program för
Socialdemokraterna. Programmet antogs av partistyrelsen i mars 2021 och lanserades i
sociala medier, men publicerades inte offentligt. Delar av programmet återfanns i underlaget
till kongressen i november 2021 och antogs av kongressen. Dock försvårades en öppen
diskussion och förankring hos medlemmarna före kongressen av att programmet inte funnits
tillgängligt offentligt.

Efter att Rysslands krig mot Ukraina inleddes 24 februari 2022 har det internationella
säkerhetsläget försämrats drastiskt, särskilt i Sveriges närområde. Världsekonomin och
handelssystemet har satts i gungning. Sveriges internationella samarbeten har förändrats.
Många länder har tvingats ompröva den internationella politik de drivit de senaste
decennierna. Så även Sverige. Vi befinner oss i en ny politisk verklighet.

Under denna vår har också vårt parti gjort avsteg från flera kongressbeslut om den
internationella politiken, såsom beslutet att ansöka om medlemskap i Nato. Detta förändrar
flera utgångspunkter i vårt partis internationella politik och säkerhetspolitik.

Det är därför både välkommet och klokt att partistyrelsen under senvåren 2022 kom med
besked att ett nytt internationellt program ska tas fram. Vi behöver som parti ta ett nytt
helhetsgrepp om den internationella politiken. Vi behöver också komma samman som parti
efter en utmanande politisk process.

Framtagandet av ett nytt internationellt program innebär samtidigt en positiv möjlighet till
medlemsinflytande och fördjupad partidemokrati, som bör tas tillvara. Det är av yttersta vikt
att arbetsprocessen ger faktiska möjligheter för medlemmar att delta och påverka, så att den
politik som nu tas fram har ordentlig förankring i partiet, och på så sätt också gör vår politik
långsiktig, hållbar och demokratisk. I tider av internationell osäkerhet är det centralt att vårt
parti har en väl grundad och förankrad internationell politik.

En extrakongress med fokus endast på internationell politik vore den mest lämpade formen
att åstadkomma detta. Medlemmarna bör ha motionsrätt, och en samlad kongress bör rösta
om och anta programmet. Det vore en korrekt behandling enligt partiets stadgar och därtill
det mest demokratiska förfarandet.

I det fall partistyrelsen inte vill kalla till extrakongress, eller om förslaget inte samlar tillräcklig
majoritet enligt partiets stadga, bör en alternativ tydlig demokratisk process fastställas.
Medlemmar bör på distriktsnivå ges möjlighet att delta i möten med arbetsgruppen för att
diskutera programmets innehåll och överväganden. Mötena bör präglas av öppen diskussion
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mellan medlemmar och arbetsgruppen. Det bör därefter finnas möjlighet att formellt sända
förslag till arbetsgruppen, som formar arbetsgruppens underlag för utarbetandet av ett
programförslag. Medlemmar bör också delges arbetsgruppens utkast och kunna framföra
korrigerande förslag, innan det skickas till partistyrelsen. Allra helst bör medlemmarna få en
direkt eller indirekt möjlighet att anta programmet.

I första hand bör därför Socialdemokraterna i Stockholm verka för att det internationella
programmet behandlas och antas vid en extrakongress, genom att yrka bifall och delge
motionen till partistyrelsen och övriga partidistrikt och verka för dess genomförande.

Vi yrkar därför:

1. Att Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att det internationella programmet
behandlas och antas vid en extrakongress.

2. att Socialdemokraterna i Stockholm, i det fall att förslaget om extrakongress inte får
gehör hos partistyrelsen eller förslaget om extrakongress inte kan samla tillräcklig
majoritet i enlighet med partiets stadgar, verkar för en tydlig demokratisk process för
det nya internationella programmet som omfattar medlemsmöten på distriktsnivå, en
formell process där medlemmar kan sända underlag till arbetsgruppen, samt en
direkt eller indirekt möjlighet för medlemmarna att anta programmet.

3. att Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som
sin egen.

4. att Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till övriga partidistrikt och
partistyrelsen.

5. att Socialdemokraterna i Stockholm verkar för motionens genomförande.

S-föreningen Reformisternas motion har tagits fram enligt diskussion på föreningens
årsmöte och efter remiss hos medlemmar samt på medlemsmöten.
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