Motioner

MOTIONER 2016
Att skifta överskottet i bytesbalansen till inhemska investeringar
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Sverige står inför enorma behov rörande infrastruktursatsningar. Konjunkturrådet pekade
2012 på att investeringskvoten i Sverige är både historiskt och internationellt är mycket
låga, sparandet har prioriterats framför investeringar och det är något vi ser konsekvenser
av idag. Förutom avsaknad av viktiga infrastruktursatsningar råder det bostadsbrist i ca
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hälften av alla kommuner och 85 procent pekar specifikt på bristen av hyresrätter.
Svårigheterna att få tag i en bostad skapar problem för dagens unga som inte kan påbörja
sina vuxna liv och är även tillväxthämmande. De kommande 20 åren uppskattas
bostadsbristen kosta 11 miljarder kronor som förloras i produktion som aldrig blir av, samt
10 miljarder kronor i jobb som inte kan skapas och varor som inte konsumeras; en förlust
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på 21 miljarder kronor, enbart i Stockholm.
Skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva använder kallas för
bytesbalansen. Råder det ett underskott i bytesbalansen innebär detta att svenska folket
förbrukar mer än vad vi producerar och vid ett överskott producerar vi istället mer än vad
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vi förbrukar. Det ingår flera olika poster i bytesbalansen men det som utgör den största
delen är utrikeshandeln, de vill säga export av varor och tjänster. Sverige har sedan 1994
haft mycket stora överskott i bytesbalansen motsvarande ca 6-7 procent av BNP, eller
närmare 100-300 miljarder kronor. Överskottet används idag främst som fordringar (lån)
på utlandet och Sverige är jämte Kina, Tyskland, Norge och Schweiz en av världens största
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kapitalexportörer.
Sparandet har prioriterats kraftigt framför investeringar vilket kan ha sin förklaring i 90talets budgetsanering, 2008 års finanskris men även som en pessimistisk inställning om
framtida produktivitetstillväxt. Men som det ser ut idag har Sveriges genomsnittliga
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tillväxtökning varit 2 % av BNP sedan 1970-talet och även om produktivitetstillväxten inte
kommer hålla samma takt lär utvecklingen och det ekonomiska läget sannolikt försämras
utan investeringar.
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Som vi nämner inledningsvis står vi inför stora framtida utmaningar när det gäller inhemska
35

investeringar. Alternativen i dagsläget för att finansiera dessa är skatter, lån, avgifter och
besparingar. En annan lösning på finansieringen skulle vara att använda vår stora
kapitalexport, överskottet i bytesbalansen.
Ett land som genomfört åtgärder för att skifta överskottet i bytesbalansen från passiva
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placeringar i utlandet till ökad inhemsk konsumtion och investeringar är Kina. Även om
Sveriges förhållande på hemmaplan skiljer sig mycket från Kina och det primära målet här
inte är att öka konsumtionen, visar Kinas omställning att det finns realistiska möjligheter att
skifta förmögenhetsbildning till inhemska investeringar. Den stora likheten är framförallt
att bytesbalansens överskott i förhållande till BNP är på samma nivå i de båda länderna.
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Sverige befinner sig i ett starkt ekonomiskt läge, vår stora kapitalexport gör att vi befinner
oss på plussidan. Det är en fördelaktig situation för att rusta inför morgondagens
utmaningar och det är då viktigt att vi tar tillvara de möjligheter till investeringar i humanoch realkapital.
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Vad ska då göras? Till en början bör vi överge överskottsmålet som bidrar till överskottet i
bytesbalansen. Överskottsmålet innebär att det offentliga sparandet ska uppgå till en
procent av BNP över en konjunkturcykel. Detta uppgår i realiteten till ca två procent - en
väsentlig del av bytesbalansens överskott på 6-7 procent. Överskottsmålet infördes på
1990-talet som en stabiliseringspolitisk åtgärd, men det går idag att konstatera att
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överskottsmålet inte är nödvändigt för att hålla det finansiella sparandet stabilt och att
ytterligare förmögenhetsuppbyggnad inte borde vara högsta prioritering.
Vi borde förbereda oss för morgondagens utmaningar genom att använda vårt
kapitalexport samt införa en statlig lånefinansierad investeringsbudget. I dagsläget görs det
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ingen skillnad i statens budget på att låna till konsumtion eller till investeringar. Vanligtvis
finns det oftast två budgetar, en för löpande utgifter och en för investeringar - just för att
investeringar skapar tillgångar som ger avkastning längre fram. Genom att dela in
budgeten i en driftsbudget, löpande utgifter och en kapitalbudget, investeringar skapas då
möjligheten att till en låg statsränta lånefinansiera investeringar. En sådan förändring skulle
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tillsammans med ökade intäkter från ett slopat överskottsmålet skapa möjligheter till
2

kraftfulla inhemska investeringar i exempelvis bostäder och infrastruktur. EUkommissionen pekade 2012 på ett samband mellan Sveriges höga bytesbalansöverskott
med allt för litet bostadsbyggande, framförallt hyresrätter. Vårt överskott är en bra lösning
som finansieringskälla. Behövs ytterligare finansiering kan det även ske genom statlig
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upplåning, vilket möjliggörs med en kapitalbudget. Detta är något som även skulle skapa
mer balans i bytesbalansen.
Önskvärt vore att även styra om en del av den privata sektorns finansiella placeringar i
utlandet till inhemska investeringar. För att möjliggöra detta bör det ske ett mer aktivt
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statligt engagemang för så kallad Offentlig-privat samverkan, vilket är en form av offentlig
upphandling där staten och privata företag beslutar om gemensamma satsningar där
utförandet och delfinansiering läggs på det privata företaget. Genom detta sker
uppbyggnaden av investeringar på hemmaplan istället för att exempelvis bli finansiella
placeringar i utlandet. Denna typ av samverkan är vanligt inom innovationsområdet, till
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exempel Lindholmen Science Park i Göteborg eller SciLifeLAb (genteknik) i Solna.
Vanligtvis ingår sådana satsningar i regionala utvecklingsplaner men ett mer aktivt statligt
engagemang på nationell nivå skulle kunna skapa en högre grad av näringslivsmedverkan
vilket möjliggör flera projekt av liknande slag.
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Därför yrkar vi:
•

Att överskottsmålet avskaffas

•

Att statsbudgeten delas upp i en driftsbudget och en kapitalbudget för
investeringar som även kan lånefinansieras genom statlig upplåning
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•

Att det sätts upp ett nationellt mål för projekt inom Offentlig-privat samverkan

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg sickar vidare motionen till nästkommande SSU-kongress

•

Att SSU Göteborg sickar vidare motionen till nästkommande S-kongress

•

Att SSU Göteborg sickar vidare motionen till Socialdemokraternas i Göteborgs
nästkommande årskonferens
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•

Att SSU Göteborg skickar vidare motionen till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
3

Motionärer: Jennifer Cardell och Maja Nygren, SSU Haga-Annedal
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Distriktsstyrelsens utlåtande
Distriktsstyrelsen delar motionärernas analys om att den svenska välfärdsstaten står inför enorma
utmaningar för att klara framtida investeringar och att kunna hålla fortsatt hög kvalitet i en stark och bred
offentlig sektor. Motionärernas lösning om att överge överskottsmålet för att samtidigt investera
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överskottet i bytesbalansen i den inhemska ekonomin kan vara en förändring i det finanspolitiska ramverket
som bättre rustar den svenska ekonomin för dessa framtida utmaningar. Dock bör
Motionärerna föreslår vidare en tydligare uppdelning mellan statsbudgetens driftkostnader och de
långsiktiga investeringarna. Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att det vore en god idé att göra
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denna uppdelning för att få en tydligare uppdelning, samtidigt som vi delar uppfattningen om att
investeringar ska ges möjlighet att finansieras via lån, speciellt i ett läge när räntorna är så låga som idag.
Gällande offentlig-politiska samverkan finns, som motionärerna nämner, flera goda exempel. Det är däremot
viktigt att hitta verktyg som kan garantera att syften och gemensamma ambitioner med sådana projekt
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efterlevs. Därför är det viktigt att framhålla det offentligas ansvar och att de offentliga aktörerna fortsatt ska
inneha en aktiv roll för att inte riskera att de privata aktörerna använder sig av ohederliga metoder för att dra
vinning av dessa projekt.
Vi vill avslutningsvis tacka motionärerna för intressanta förslag i en viktig framtidsfråga för välfärden och för
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Sverige. Vi tror att förslagen som lagts fram är en utveckling som leder till en lösning på de problem som
beskrivs.

Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen bifall
Distriktsstyrelsens föredragande: Emelie Makianos
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Avskaffa meritpoäng
Meritpoäng är poäng som kan adderas till en gymnasieelevs betygssnitt när den söker
eftergymnasial utbildning. Meritpoäng får en när en läser (och får godkänt i) vissa kurser i
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moderna språk, matematik och engelska. Kurser som krävs för behörighet ger dock inte
meritpoäng.

4

Att premiera vissa skolämnen utöver de behörighetskrav som finns på de flesta
högskole/universitetsutbildningar, är onödigt. Förmånen att som elev få välja tillvalskurser
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tappar sitt syfte när vissa kurser kan höja ens snitt långt mer än toppbetyg i flera ämnen.
När estetiska ämnen dessutom inte längre är obligatoriska, finns få möjligheter till
kreativitet i en gymnasieelevs vardag. Inte många väljer ämnen som bild och musik, när det
går att välja spanska, och få ett helt meritpoäng. Det är tråkigt att det kan innebära en stor
taktisk nackdel att ha ett ämne en brinner för som tillval.
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Det finns dessutom en motsättning i att ge fördel till de som läser matematik och språk,
samtidigt som vi vill få fler att läsa praktiska program. På praktiska program läser eleverna
oftast inte meritkurser. Det blir då ännu mer avgörande att välja ett praktiskt program, då
avståndet till att omskola sig till något akademiskt, blir större. Inte nog med att en måste
145

läsa till de kurser som krävs för behörighet, det blir också svårare att komma in på grund av
avsaknad av meritpoäng.
Meritpoängen bromsar även den sociala rörligheten, och gör studentkåren till en mer
homogen grupp, då alla människor inte har samma förutsättningar att göra strategiska val
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så tidigt som vid sexton års ålder. Matte -och -språkintresserade personer lär fortsätta
söka sig till högre utbildningar, med eller utan meritpoäng.
Meritpoäng är ett borgerlig påfund som siktar fel. Det är dags att vi ställer det till rätta
igen.
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Därför yrkar jag på:
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•

Att SSU Göteborg verkar för ett avskaffande av meritpoäng

•

Att SSU Göteborg antar den här motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg skickar den här motionen till SSU-förbundets kongress 2017

Motionär: Klara Goliger
Distriktsstyrelsens utlåtande
5
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Distriktsstyrelsen delar motionärens oro för att kreativa ämnen ska komma i kläm, men ser
också stora behov av att framtidens generationer ska utbildas för de jobb som växer fram.
Nya jobb växer fram som kräver helt nya kvalifikationer och därför är det centralt att vi
utformar ett skolsystem som ser vikten av att ungdomar lär sig ämnen som ger språk- och
matematikkunskaper på arbetsmarknaden. Dessutom kan meritpoäng i lika hög grad leda
till ökat snitt som sänkt snitt, det handlar om vad man vill prioritera - och vad svensk
arbetsmarknad behöver.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen på avslag
Distriktstyrelsens föredragande: Linus Glanzelius
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Få fler att välja kollektivtrafik
Allt fler åker kollektivt med Västtrafik i Göteborg. Det är bra. Men det finns fortfarande
mycket som kan förbättras. Genom att göra alternativet kollektivtrafik ännu mer attraktivt
lockas fler vilket ger positiva effekter miljömässigt och ekonomiskt. Jag anser att små och
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enkla förbättringar kan ge stor påverkan både kortsiktigt och långsiktigt.
Många tycker det är för omständigt att åka kollektivt. Att behöva vänta på en kall och
blåsig hållplats, ställa ner väskan på ett blött och smutsigt golv, trängas bland människor, bli
försenad, stå ut med vagnar som gnisslar eller sitta på trånga säten. Nackdelarna är många.
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Med bil undviker du alla dessa. Bekvämlighet är något som betyder mycket för resenärer
eftersom det berör individen. Resenärer väljer främst det alternativ som passar bäst för dig
som individ, inte för kommunen. Vi är egoistiska. Därför tycker jag att vi borde förbättra
bekvämligheten på Västtrafiks vagnar, bussar och färjor.
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Simpla förbättringar som realtidsskyltar, högtalare, eluttag, busskurer och automatiska
dörrar skulle underlätta resorna. Detta skulle få allt fler att åka kollektivt vilket minskar
stadens utsläpp av bl a växthusgasen koldioxid, minskar användningen av fossila bränslen
och minskar utgifter för privatpersonen.
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De hållplatser i och nära stadens centrum har realtidsskyltar, högtalare och busskurer. Men
de hållplatser längre ut från staden har ibland bara en skylt med avgångstider. Det är oftast
just dessa resenärer som istället väljer bilen. Oavsett var du bor, ska din närmsta hållplats
6

bestå av en busskur för att undgå regn och blåst, en högtalare som meddelar trafikläget
och en realtidsskylt som visar tiden tills nästa avgång.
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Ombord på fordonet kan bekvämligheten ökas avsevärt med eluttag och automatiskt
öppnande dörrar. Ett exempel är buss 55, en nytillkommen busslinje, som har inbyggda
USB-uttag i väggen. Detta borde vara ännu enklare på spårvagnar eftersom de är anslutna
till en strömkälla. Av de äldsta vagnarna har vissa blivit ombyggda till bara automatiskt
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öppnande dörrar, vissa inte. Ännu en åtgärd att öka bekvämligheten vore att renovera alla
dörrar till automatiska.
Med grund av detta yrkar jag:
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•

Att SSU Göteborg verkar för eluttag vid sätena på alla Västtrafiks fordon

•

Att SSU Göteborg verkar för att varje hållplats består av busskur, högtalare och
realtidsskylt

•

Att SSU Göteborg verkar för att alla Västtrafiks spårvagnsdörrar öppnas
automatiskt
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•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg vidarebefordrar motionen till Socialdemokraterna i Göteborgs
distriktsårskonferens

•

Att SSU Göteborg vidarebefordrar motionen till trafiknämnden i Västra
Götalandsregionen och kommunfullmäktige
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Motionär: Gustaf Zachrisson
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Distriktsstyrelsens utlåtande
Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av att det är viktigt att allt fler nyttjar
kollektivtrafiken. Vi stämmer in i motionärens beskrivning av att bekvämlighetsaspekten är
central för att ännu fler ska välja kollektivtrafiken - men vill samtidigt lyfta perspektivet att
tillgängligheten för våra medborgare är avgörande för att distriktsstyrelsen ställer sig
bakom motionen.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen på bifall
Distriktsstyrelsens föredragande: Samuel Guron
7

Förstatliga el-leveranserna
235

År 1996 kunde den sittande borgerliga regeringen Bildt genomdriva en avreglering av den
svenska elmarknaden. Detta till följd av den bolagisering av statliga Vattenfall, som skedde
fyra år innan, 1992. Tanken var att elmarknaden skulle konkurrensutsättas och därmed
minska elpriserna samtidigt som folk själva skulle få välja vilken elleverantör de ville ha. Inte
helt oväntat mötte detta dock mycket motstånd då det ansågs väldigt kontroversiellt av de
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stora kraftbolagen.
Till en början såg avregelringen ut att nå önskad effekt efter att elpriserna sjönk året efter
avregleringens införande. Men man insåg snart att det endast var till följd av den kraftiga
mängd nederbörd som kom samma år och därmed ökade mängden tillgänglig el. Under de
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första åren av 2000-talet stack priserna iväg och vinnarna på detta blev de stora
kraftbolagen som håvade in mer och mer pengar.
Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att Sverige var ”ett barn av sin tid” under
denna period i mitten av 90-talet. Sverige ville ta efter övriga Europa som sedan länge
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arbetade för att avreglera marknaderna. Medan Sverige i stora drag stressade igenom sin
avreglering så valde exempelvis Tyskland att minska farten på sin och rollerna byttes. Det
här gynnade bland annat storbolaget Vattenfall som anpassade sin verksamhet för att
direkt kunna köpa in sig på tyska marknaden den dagen de valde att avreglera. Det här har
lett till att ett 100 procent statligt bolag idag äger stora delar av energiförsörjningen i
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bland annat huvudstäderna i både Tyskland och Polen.
År 2010 fick den dåvarande rödgröna oppositionen, mot regeringens vilja, igenom en
granskning av bland annat elmarkanden med anledning av avregleringen 14 år tidigare.
Utöver detta har även elskatten tiodubblats sedan slutet på 70-talet. Sagt och gjort fick de
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två ekonomiprofessorerna Runar Brännlund och Patrik Söderholm, i uppdrag att utreda
hur elpriser, utbud, service och kvalitet har påverkats. Utredningen skulle vara färdig i april
2012.

8

Den borgerliga tankesmedjan och bokförlaget Timbro redogjorde för det resultat de två
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professorerna kommit fram till, bl.a. i en bok av Maria Eriksson, författare till rapporten
”Avreglera mera” (2011) och f.d. ledarskribent på Svenska Dagbladet. I sin redogörelse
menar Timbro och Maria Eriksson att resultatet av professorernas utredning visar att
avregleringen inte är orsaken till de höjda elpriserna. Det stigande konsumentpriset främst
förklaras av ökande skatter såsom moms, punktskatt och elcertifikat. Prisökningen de
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senaste tio-femton åren förklaras också av faktorer som rör utbudet av el, exempelvis en
lägre produktion av kärnkraft och ett högre kolpris, vilket i sin tur delvis är ett resultat av
införandet av EU:s system med utsläppsrätter. Brännlund och Söderholm skriver att
"elmarknaden fungerar i stort som vi skulle förvänta oss av en effektiv marknad".
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Detta menar jag inte är en ursäkt till att faktiskt ta tag i elmarknaden och återreglera den
samt inom en snar framtid verka för ett återförstatligande. Idag har vi 127 olika elbolag i
Sverige. Elnätet och de fasta kostnaderna är alltid detsamma, det går inte att påverka som
konsument. Men vem som ska leverera elen, från ledningarna in till ditt eluttag, kan du själv
välja, och det finns som sagt 127 olika alternativ. Detta är rent vansinne. Konsumenterna
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blir lurade och utnyttjade för att alla elbolag hela tiden försöker tävla med varandra. Vem
har billigast pris just nu? Vem har avskaffat bindningstid? Vem har dolda avgifter och inte?
Denna ständiga kamp om konsumenterna är ogynnsam för såväl konsumenter som för
marknaden i stort. Jämförs-sidor på internet som t.ex. elskling.se visar dagsfärska siffror av
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vilket elbolag som är billigast med just dina förutsättningar. Men problemet är att det är
just dagsfärska siffror och inte det som är billigt i längden. Som f.d. säljare åt ett av alla
dessa 127 elbolag vet jag att många bara erbjuder det som är billigt för stunden, för att
sedan efter några månader, ta ut lika mycket pengar som förut. Därför skulle det vara
bättre att återreglera och sedan förstatliga elleveranserna igen då det är fullständigt
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orimligt att Sveriges elkonsumenter kan byta elbolag lika lätt som de byter kläder. Man
måste få bort alla dessa dyra tillsvidare-avtal, påslags-avgifter, faktura-avgifter och årsavgifter, som de olika elbolagen använder sig utav enbart för att tjäna mer pengar på dig
som konsument, men utan att du vet att du betalar för mycket. Att det finns moms och
elcertifikat inräknat i priset bör vara tillräckligt och av den enkla anledningen bör
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elleveranserna så snart som möjligt vara statliga.
9

Därför måste regeringen på allvar visa handlingskraft och hänsyn mot och om sina
elkonsumenter. Det är dags att ta tag i denna fullständigt havererade, avreglerade
elmarknad.
300

Därför yrkar jag:
•

Att Sveriges regering återreglerar elmarknaden till ursprungsskick innan 1996

•

Att Sveriges regering via riksdagen tillsätter en utredning om ett förstatligande
inom max 10-15 år.
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•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg sänder motionen vidare till parti-DÅK:en, den socialdemokratiska
riksdagsgruppen samt energiminister Ibrahim Baylan via Miljö- och
energidepartementet.
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Motionär: Daniel Bjurqvist, SSU Hisingen
Distriktsstyrelsens utlåtande
315
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Distriktsstyrelsen delar motionärens problembild. Många svenska hushåll har onödiga
elutgifter på grund av otydliga elavtal. Distriktsstyrelsen tolkar motionens syfte som att
återreglera elmarknaden till ursprungsskicket före 1996. Distriktsstyrelsen finner att
tillvägagångssättet inte är rätt svar för problembeskrivningen. En mer aktuell åtgärd skulle
vara att stärka konsumentskyddet istället.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen avslag
Distriktsstyrelsens föredragande: Emelie Markianos, Oskar Avedal
Göteborg suger!
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Göteborg är på många sätt en fantastisk stad. Vi har Älven, Avenyn och kroglivet i Vasa. I
Haga strosar vi lugnt och stilla mellan de små butikerna innan vi tar en kaffepaus på nåt
konditori. Kanske tar vi sedan vagnen ut till Slottsskogen för en picknick med vännerna.
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Detta är en bild av Göteborg som de flesta känner igen sig i. En plats där storstadens puls
blandas med småstadens gemytliglighet. En stad som har något för alla. En inkluderande
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stad. En stad där alla får plats. Det är så vi vill att det ska vara. Tyvärr är verkligheten en
annan om du lever med ett funktionshinder.
Sitter du till exempel i rullstol är det högst tveksamt om du kan njuta av kroglivet i Vasa.
Detta då graden av anpassning på krogarna i många fall är helt obefintlig. Haga må vara en
mysig stadsdel men den ojämna kullerstenen gör det extremt ansträngande att ta sig fram
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med rullstol. Om du ändå lyckas är det långt ifrån säkert att det blir någon shopping eller
fika. Detta då tillgängligheten också här är minst sagt bristfällig. Om du sedan vill ta dig ut
till Slottsskogen är risken stor att du kommer fram senare än du tänkt dig. Inte för att du
missade vagnen. Utan för att den vagn du tänkte ta inte var handikappanpassad och du
blev tvungen att vänta på nästa.
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Haga och Vasa är på intet sätt unika. Problemen som beskrivs finns över hela staden. På
riksplanet ser det tyvärr inte bättre ut. Faktum är att Sverige, bland jämförbara i-länder,
hamnar väldigt lågt vad gäller anpassning. Men det som ändå gör Göteborg unikt är det
faktum att vår stad 2014 tilldelades EU-komissionens prestigefulla Acess city award. Detta
med motiveringen att ”Staden på ett föredömligt sätt arbetar med att kartlägga och
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undanröja hinder och för rörelsehindrade i den offentliga miljön”. Reaktionerna fån diverse
handikapporganisationer lät inte vänta på sig. Till exempel kommenterade Anders
Westgerd, VD för assistanskooperativet GIL och själv rullstolsburen, utnämningen så här:
”Att ge Göteborgs stad pris för sin tillgänglighet, är som att ge en Åsa Nisse-film en
Oscar.” Göteborg suger med andra ord i fråga om handikappanpassning och det är dags
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att göra något åt saken!
2014 antog riksdagen en lag som slår fast att otillgänglighet är diskriminering. Dock
innehåller den så många undantag att den i princip är verkningslös. Den håller nu på att ses
över och i väntan på det är det dags att Göteborg lägger in en högre växel för att göra
verklighet av sin ambition att vara en stad som är till för alla. Det handlar dels om att se
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över den offentliga miljön och då inte minst kollektivtrafiken. Det är oacceptabelt att det
fortfarande rullar omkring spårvagnar som inte är tillgängliga för alla i staden. Sedan bör
man se över vad som kan göras för att öka tillgängligheten hos krogar, butiker, kaféer etc.
Till exempel kan staden se över om det finns några juridiska påtryckningar som kan
användas, men framförallt vilken hjälp staden kan ge. För många butiker kan en enkel ramp
11
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räcka för att lokalen ska bli tillgänglig och då blir inte kostnaden för anpassning särskilt stor.
Men för andra kan det röra sig om betydande belopp. Belopp som för en enskild
näringsidkare kan vara svårt att få råd med. Därför bör en kommunal anpassningspremie ur
vilken näringsidkare, vars kostnad för handikappanpassning överstiger 50 000 kr, kan söka
pengar införas snarast möjligt.
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Mot denna bakgrund yrkar jag på
•

Att Göteborgs stad intensifierar sitt arbete med att tillgänglighetsanpassa den
offentliga miljön, med pioritering på kollektivtrafiken.
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•

Att en kommunal anpassningspremie för näringsidkare införs enligt den modell som
föreslagits ovan.

Motionär: Daniel Jonsson SSU Haga-Annedal.
375

Distriktsstyrelsens utlåtande
Trots att distriktstyrelsen inte delar motionärens mening vad gäller motionens titel, delar vi
motionärens problembild. Göteborgs stad har i samarbete med Tillgänglighetsdatabasen
genomfört ett mycket grundligt kartläggningsarbete av tillgängligheten i kommunens
lokaler men det aktiva arbetet med att undanröja de kartlagda hindren har varit
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undermåligt. Att intensifiera detta arbetet är av stor vikt för att garantera alla människors
tillgång till vår stad. Vidare ser distriktsstyrelsen en poäng i att med hjälp av ekonomiskt
stöd underlätta och främja tillgänglighetsanpassningen av privat ägda verksamheter.

Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen bifall
385

Distriktsstyrelsens föredragande: Malva Ahlstedt , David Akrad.
Inför obligatorisk retorik på gymnasiet
"Redan de gamla grekerna..." är en fras vi alla hört ett oräkneligt antal gånger. Men faktum
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är så klart att de faktiskt hade rätt i många saker. Den tidens stora tänkare, som t.ex.
12

Sokrates, Platon och Aristoteles, har påverkat eftervärldens leverne och tankegångar mer
än några andra läror, åskådningar, religoner eller ideologier.
I dagens samhälle får vi tidigt bekanta oss med såväl skrivande som läsning. Naturligtvis är
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skrivning och läsning av yttersta vikt att lära sig, det är per de facto oifrågasättbart. Men
jag menar att vi i dagens svenska skola inte lär oss utveckla det som faktiskt till stora delar
utgör framtida möjligheter till karriär och ett fullgott liv, nämligen retoriken. Konsten att
tala och övertyga. Vi lär oss alla, förhoppningsvis, att läsa och skriva någorlunda felfritt,
men att lära sig att prata för egen fördel, inför arbetsintervjun, dejten, med kuratorn,
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partnern eller kollegan, är inget som vi behandlar på ett fullgott sätt i dagens skolsystem.
Albert Mehrabian, en kalifornisk forskare, menar att när vi kommunicerar tolkar
mottagaren det vi säger genom att hämta 7 procent från orden, 38 procent från rösten
och hela 55 procent från kroppsspråket. Vad vi faktiskt säger är därmed ganska irrellevant,
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det är hur vi säger det och med vilket kroppspråk som till 93 procent avgör om du lyckas
med den sociala uppgift du har framför dig. Oavsett om det är att framför ett första majtal, eller vad det nu än må vara.
Jag vill därför att vi plockar ur retorik-delen ur svenska-undervisningen på gymnasiet och
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gör retorik till ett eget ämne, framförallt på gymnasiets teoretiska linjer. Kurser i retorik
erbjuds även idag på humaniora gymnasielinjer, men inte som obligatoriska kurser. Det är
detta jag menar att vi måste ändra. De som går teoretisk utbildning är formodligen i extra
stort behov av att kunna prata för sig i framtiden. Därför behövs en obligatorisk retorikkurs.
Detta ställs därmed inte heller emot någonting då man tar bort retoriken från ämnet
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svenska och därmed frigör en betydande del av såväl muntliga nationella proven, som ren
undervisningstid.
De som går en praktisk gymnasielinje kommer inte beröras av detta då deras svenska bör
vara fortsatt utformad enligt dagens läroplan. Detta av den enkla anledningen att elever på
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praktiska linjer med stor sannolikhet inte kommer ha användning av en kärnkurs i retorik på
samma sätt som de som läser naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humanism.
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Det ska också poängteras att de elever som lider av social fobi, talsvårigheter samt andra
hinder som kan försvåra elevens inlärning i retorikundervisningen, bör få andra,
425

kompletterande uppgifter då man går igenom moment som t.ex att hålla tal. En eventuell
utredning bör även tillsättas för att försäkra att dessa elever tillgodogör sig samma
kunskaper fast på ett annat sätt, om önskat utfall av motionen får genomslag i
skolsystemet.
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Därför yrkar jag:
•

Att ämnet retorik plockas bort från svenska-unvervisningen på gymnasieskolan och
införs som en egen kurs i läroplanen

•

Att om retorik införs som egen kurs ska elever med synnerliga skäl undslippa
undervisningen delvis men med kompletterande uppgifter, alternativt fullt ut efter
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eventuell adekvat utredning
•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg sänder motionen vidare till parti-DÅK:en, den socialdemokratiska
riksdagsgruppen samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic via
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Utbildningsdepartementet
Motionär: Daniel Bjurqvist, SSU Hisingen
Distriktsstyrelsens utlåtande
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Retorik är och har under senare tid varit en del av den reguljära utbildningen i svenska.
Retorik är en oerhörd viktig del av arbetslivet och det fordras ett tydligt fokus på detta
område. Dock är utbildning idag redan uppbyggd på ett vis som frigör relativt mycket tid
för området. Det kan finns en förmån att området retorik innefattas i kursen svenska, detta
då det skapas en tydligare stringens i undervisningen som är relevant. För den som vill är

450

det inte sällan så att tillvalsmöjligheten finns, emellertid är det ej så att retorik som enskilt
ämne är en prioritet.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen avslag
Distriktsstyrelsens föredragande: Linus Glanzelius
14
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"Riv Europas murar"
År 2015 fick vi se en enorm immigration och flykt från mellanöstern och nordafrika in till
Europa. Detta hade triggats igång av krig i dessa regioner som pågåt i flera år, främst
460

konflikten i Syrien och Kurdistan.
Den 6 september 2015 gick statsminister Stefan Löfven ut på en demonstration på
Medborgarplatsen i Stockholm och talade för en fortsatt human och rättvist flyktingpolitik.
"Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor" är de ord som vi fick höra
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från honom den dagen. Tusentals medborgare gick ut och alla hjälptes åt tillsammans. Folk
som hade råd bidrog med pengar till insamling, mat och kläder till våra medmänniskor och
folk med kunskap tolkade och hjälpte till på andra sätt. Svenskarna öppnade sina hem till
våra medmänniskor och vi var hoppfulla om att kunna hjälpa så många som möjligt, att
kunna bjuda in dessa människor i vårat samhälle och göra det deras lika mycket som det är
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vårat.

Samma år, den 24 november 2015, släckte Löfven denna hoppets flamma.

Regeringen lanserade en kvasifascistisk politik som kan liknas vid en polisstat. SD-retorik
och alltmer högertankar i vårat samhälle och i vårat parti fick fäste. Detta gjorde att
regeringen valde att bevilja förre uppehållstillstånd, använda sig utav ålderstester av
ensamkommande flyktingbarn, skärpta krav gällande anhöriginvandring, osv. Vårat parti
475

valde att denna dag skrivas in i historien vid sidan om Ungern, Makedonien och andra EUländer som vägrar ta sitt ansvar. Efter denna dag har SSU Angered myntat begreppet
skammens dag.
Det är dags för oss, som socialister och socialdemokrater, förstå att det inte är lojalt mot
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partiet att stå upp för Löfvens vansinniga flyktingpolitik. Socialdemokrater som skamligt
nog försvarar denna politik påstår ofta att socialdemokrater aldrig riktigt varit så
migrationsvänliga egentligen. Men två fel gör inte saken bättre. Vi är medlemmar av
Socialistinternationalen. Jag citerar vårat partiprogram: "Socialdemokratins demokratisyn
känner inga nationsgränser. Målet är en global gemenskap grundad på demokratins ideal".

485
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Från SSU Göteborg, denna stad byggd av invandrare, bör ropen höras klart och tydligt; vi
accepterar inte detta barbari, vi tolererar inte att våra syskon behandlas som odjur. Vi vill
riva upp de nya förslag som regeringen implementerat och återgå till det arbete som folket
gjorde innan den 24 november.
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Jag yrkar på:
•

Att regeringen drar tillbaka de förslag som implementerats och återgår till den
flyktingpolitik som vi hade innan 24 november.
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•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen och skickar vidare motionen till
SSUs nationella kongress, Göteborgs socialdemokratiska partidistriktskongress och
till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Motionär: Rebar Alnazar, SSU Angered
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Distriktsstyrelsens utlåtande
Samhällsklimatet blir allt kyligare. Politiken blir allt mindre solidarisk samtidigt som
konflikterna runt om i världen fortgår. Allt fler människor tvingas till flykt samtidigt som allt
färre länder visar på ett värdigt flyktingmottagande. Situationen är att betrakta som
505

problematisk, regeringen visade länge på en vilja till ett solidariskt flyktingmottagande,
något som inte längre är fallet.
Migrationsöverenskommelsen och asylpolitiken måste vara aktiv för att hantera dagens
såväl som morgondagens utmaningar. Det handlar om att möjliggöra ett fullgott arbete för
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ett relevant flyktingmottagande hela vägen från regeringen till stadsdelsnämnden i
Göteborg. Respektive motionär gör en relevant bedömning, emellertid tangerar de
varandra på flertalet punkter. Med hänsyn till motionen ”Stå upp för asylrätten – även i
svåra tiden” tar upp att-satser som är tydligare bifalles denna. Följaktligen avslås motionen
”Migrationsöverenskommelsen”. Att hänvisa till ett bestämt datum är ej erforderligt då
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migrationspolitiken behöver vara relevant och se till de nya behov som växer fram. Den
motion som distriktsstyrelsen yrkar bifall till pekar ut tydliga områden som bör och skall
vara självklara för SSU att stå upp för.
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Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen avslag, till förmån för motionen
520

”Stå upp för asylrätten – även i svåra tider”
Distriktsstyrelsens föredragande: David Akrad och Emelie Markianos
Stå upp för asylrätten - även i svåra tider
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Vi lever i en tid av krig, klimatförändringar och därmed också flyktingströmmar. Antalet
flyktingar i världen idag har inte varit så många sedan andra världskriget. Sverige har tagit
ett förhållandevis stort ansvar för väldigt många av de flyktingar som tagit den långa och
farliga resan till Europa men idag ser vi hur politiken har börjat ta en annan riktning. Sverige
och socialdemokratin bör även fortsättningsvis stå upp för en human och solidarisk
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flyktingpolitik. Den internationella solidariteten är en av våra grundläggande värderingar
och därför måste de tillfälliga åtstramningarna i flyktingpolitiken som regeringen nu tänker
genomföra aldrig tillåtas bli permanenta.
Vi ser både problem ur etableringssynpunkt i flera av regeringens förslag men också att
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förslagen kommer att leda till svåra humanitära konsekvenser för de människor som får
skydd i Sverige. Detta gäller framförallt förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd och de
djupa inskränkningar i anhörighetsinvandringen som hör ihop med detta. Tillfälliga
uppehållstillstånd innebär en villkorad vistelse och därmed en försvagad status i samhället
som kan utnyttjas, inte minst på arbetsmarknaden. Vidare kommer inskränkningarna i
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anhörighetsinvandringen leda till att väldigt många familjer inte längre kommer att kunna
återförenas. För många familjer har detta varit den enda lagliga och säkra vägen in i Europa
som nu helt stängs. Det är särskilt kvinnorna som har stannat kvar som nu blir offer för
regeringens åtstramningar. Detta rimmar dåligt med den feministiska utrikespolitik vi säger
oss vilja föra.
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Det är av stor vikt att regeringens arbete för att utöka de lagliga och säkra vägarna in i
Europa återupptas. Som även statsminister Stefan Löfven har fastslagit är vägen framåt för
Europa aldrig att bygga högre murar. Istället måste fler människor på flykt kunna ta sig till
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Europa på ett lagligt och säkert sätt för att här kunna bli välkomnade in i samhället och
550

bygga upp nya liv.
Därför yrkar vi:

555

•

Att SSU Göteborg tar ställning mot tillfälliga uppehållstillstånd

•

Att SSU Göteborg verkar för att bredda möjligheterna till anhörighetsinvandring

•

Att SSU Göteborg verkar för att regeringens åtstramningar i flyktingpolitiken inte
blir permanenta
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•

Att SSU Göteborg tar ställning för utökade lagliga och säkra vägar till Europa

•

Att SSU Göteborg skickar vidare motionen till den SSU:s kongress

•

Att SSU Göteborg skickar vidare motionen till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen

Motionär: Roshan Yigit, SHS
565

Distriktstyrelsens utlåtande
Se motionsutlåtande för "Riv Europas murar"
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen bifall
Distriktsstyrelsens föredragande: David Akrad
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Nej till Surrogatmödraskap
Den 17 december 2015 tog Europaparlamentet ställning mot surrogatmödraskap. I
resolutionen nämns det bland annat att surrogatmödraskap är att likställas med
575

reproduktiv exploatering och att det innebär att kvinnans kropp behandlas som en
handelsvara. Detta gäller såväl i fall av kommersiellt surrogatmödraskap som i de fall som
påstås vara altruistiska, det vill säga de fall som påstås ske utan att någon form av betalning
är inblandad. De gör det också tydligt att denna problematik är särskilt påtaglig då den
aktuella surrogaten är en kvinna från ett utvecklingsland. I praktiken är detta en uppmaning

580

till alla EU:s länder att förbjuda surrogatmödraskap.
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Det bör vara av högsta relevans för den svenska socialdemokratin att aktivt ställa kvinnors
rätt att inte få sin reproduktiva förmåga exploaterad framför barnlösa pars rätt till
genetiskt egna barn. Att ett ofött barn kontrakteras bort innan det finns ett embryo bör
585

heller inte borttas från att ses som människohandel. Ett aktivt ställningstagande mot
surrogatmödraskap bör omfatta såväl kommersiellt som ”altruistiskt” sådan. Detta då det
inte går att kontrollera att pengar, gåvor eller andra påtrycknings- och maktmedel
förekommer samt att även när surrogatmödraskapet anses vara "frivilligt" kvarstår det
faktum att kvinnans kroppsliga rättigheter i och med surrogatmödraskapet tas ifrån henne.
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Det bör även förtydligas att donering av ägg eller spermier givetvis inte bör likställas med
att hyra ut sin kropp i 9 månader. Att samverka kring att motverka användandet av
surrogatmödraskap såväl inom EU som internationellt är av yttersta vikt för att förhindra
exploatering av särskilt utsatta kvinnor från utvecklingsländer. Detta är i slutändan i högsta
grad en klassfråga.
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I grund och botten är surrogatmödraskap ett uttryck för en av de äldsta patriarkala idéerna
i världen, idén om att en kvinna till varje pris bör ”ställa upp” och att kvinnokroppen är ett
redskap tillgängligt för andras bruk. Det bör vi aldrig acceptera.
600

Med bakgrund av detta yrkar vi på:
•

Att SSU Göteborg starkt tar avstånd från användandet av surrogatmödraskap i såväl
kommersiellt som altruistiskt syfte.

•

Att SSU Göteborg driver frågan om kriminalisering av användandet av
surrogatmödraskap såväl nationellt som internationellt.
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•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
nästkommande SSU-kongress.

•

Att SSU Göteborg skickar vidare motionen till Socialdemokraternas nästkommande
kongress 2016.

610

•

Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Motionär: Julia Grabe, Jennifer Cardell, Maja Nygren, SSU Haga-Annedal
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Distriktsstyrelsens utlåtande
615

Motionärerna lyfter ett väldigt viktigt ämne. Surrugatmödraskapsdebatten har till och från
synts till i den offentliga debatten, och det är viktigt att SSU Göteborg som distrikt
tydliggör sin ställning. Därför vill Distriktstyrelsen tacka motionärerna för att lyfta denna
fråga.
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Som motionärerna skriver är det av yttersta vikt att kvinnokroppen inte blir en
exploateringsvara, eller att kvinnor i tredje världen utnyttjas på grund av deras fattigdom.
Detta står i strid med våra värdegrunder om både jämställdhet, jämlikhet och solidaritet.
Kvinnans rätt till sin egen kropp ska alltid värnas, och en överklass ska inte få lov att utnyttja
en underklass. Därför är det självklart att SSU Göteborg motsätter sig
surrogatmoderskap. Vidare delar Distriksstyrelsen motionärernas problembild gällande
altruistiskt surrogatmoderskap och styrker att även dessa är problematiska.

625

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi bifall, mkt bra jobbat!
Distriktsstyrelsens föredragande: Jesper Blomqvist och Malva Ahlstedt.
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Tillämpa poströstning vid nästkommande val av kongressombud i SSU Göteborg
SSUs förbundskongress är SSU-förbundets högsta beslutsfattande församling. Tanken är
att medlemmarna i SSU-förbundet ska vara representerade i denna församling genom val
635

av ombud. På detta sätt upprätthålls den representativa demokratin inom förbundet. Den
representativa demokratin är tänkt att byggas underifrån genom att medlemmarna aktivt
kan påverka vilka som representerar dem och i sin tur också den helhetspolitik som
kongressen därefter utformar. Därför är det viktigt att valprocessen kan involvera och
aktivera så många av distriktets medlemmar som möjligt, då detta är en viktig
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organisatorisk och interndemokratisk angelägenhet.
I SSU:s organisatoriska handlingsplan som kongressen 2013 antog står bl.a. följande under
rubriken ”SSU:s uppgift”:

645

”Att fler unga samlas i SSU har ett värde i sig. Organisationens styrka ligger i att många
kämpar för de socialdemokratiska idéerna. Fler måste erbjudas möjligheten att engagera
20

sig. Genom aktiv politisk debatt, bred verksamhet, kampanj och värvning stärks
organisationen och folkrörelsen SSU. Bredden inom organisationen är lika viktig som
mängden medlemmar. Genom medlemmar i olika åldrar, med olika bakgrund och med olika
650

förutsättningar speglar SSU samhället och därmed kraften att förändra. Med en bred
förankring i medlemskåren är SSU mer aktuell och mer intressant än någon annan
organisation.”
Idag föreskriver SSU:s förbundsstadga att val av kongressombud ska ske genom valmöten
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men att det får ske genom poströstning. Det finns flera goda skäl till att tillämpa det
senare. Genom poströstning kan vi få ett större deltagande genom att fler medlemmar
aktivt kan delta i röstandet av kongressombud. Att fler medlemmar deltar innebär också att
fler kan känna sig inkluderade i valprocessen. Genom att fler medlemmar känner sig
inkluderade i den interndemokratiska processen så ökar också möjligheten för oss att
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behålla medlemmarna.
I samband med antagandet av SSU:s organisatoriska handlingsplan så antogs även följande
organisatoriska princip för SSU:s interna arbete:
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”Det är viktigt att värna och utveckla våra demokratiska arbetssätt. Det är ett arbetssätt
där alla medlemmar kan delta och påverka, med den representativa demokratin som
grunden i våra stadgar. Vi vill aktivt motverka informella, uteslutande maktstrukturer.”
Många medlemmar i enskilda klubbar är inte alltid medvetna om de demokratiska
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processer som pågår i SSU distriktet. Steget från att vara medlem till att aktivt söka sig till
ett av distriktet anordnade valmöten blir väldigt stort i många fall, vilket visar sig i lågt
valdeltagande. Genom poströstning så möjliggör vi för fler medlemmar att delta i
valprocessen.
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Distriktsstyrelsen skickar redan idag ut information om valprocessen till distriktets
medlemmar så tillämpningen av poströstning skulle inte innebära en stor merkostnad för
SSU distriktet.
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Poströstning är också en metod som vårt eget partidistrikt använder sig av vid val av
680

ombud till Socialdemokraternas partikongress.
Poströstning är en av två metoder som SSU:s nationella stadgar tillåter vid val av
kongressombud. Det andra är den metod som hittills har tillämpats där valet sker på
valmöten.
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I det senaste ombudsvalet kom 15 av 21 ombud från två av distriktets 14 klubbar och
kommuner. Förortsklubbarna tillsammans med kranskommunerna var starkt
underrepresenterade och flera föreningar hade knappt några valda ombud bland sina
aktiva medlemmar. Trots att distriktet uträttade valet genom att besöka de olika klubbarnas
690

medlemsmöten så ledde detta inte till ett märkbart bättre resultat. SSU Göteborg har
många aktiva föreningar med många aktiva medlemmar. Dock märks inte detta när
distriktet väljer kongressdelegation. Därmed representeras inte alla åsikter och
erfarenheter när kongressdelegationen ska representera SSU Göteborg på den nationella
kongressen. Detta är ett problem. Därför behövs ett försök med poströstning för att sänka

695

trösklarna för deltagande i kongressvalet och på så sätt möjliggöra en mer representativ
kongressdelegation.
Därför yrkar jag

700

•

att distriktårkonferensen förpliktigar distriktsstyrelsen att inför kommande kongress
använda metoden poströstning vid val av kongressombud

Motionär: Roshan Yigit
705

Distriktsstyrelsens utlåtande
Distriktårskonferensen 2015 beslutade att låta distriktsstyrelsen få i uppgift att tillsammans
med ordförandenätverket ta fram ett nytt förslag av genomförande av ombudsval till
SSU:s förbundskongress. Detta med bakgrund av motionen på samma ämne förgående år.

22

710

Distriktsstyrelsen diskuterade frågan under våren och beaktade årsmötets uppmaning
kring en revidering av valprocessen. Efter en genomgående dialog med
ordförandenätverket blev följden fler möten på olika platser runt om i Göteborg. Detta för
att tillgängliggöra valet för alla medlemmar på mer flexibla premisser.

715

Valperioden pågick mellan 27 mars – 2 maj. Totalt planerades 19 valtillfällen in där 13 av
dessa låg på ordinarie klubbtider efter önskemål från ordförandenätverket.
Under valperioden röstade över hundra medlemmar. Utfallet i processuellt hänseende är
sex gånger fler valtillfällen relativt förgående år samt över trettio fler röster. Det höga

720

antalet tillfällen och valplatser under processen har breddat möjligheten att rösta. Det är
bra.
Antalet personer som ställde upp som ombud, antalet som kom och röstade och antalet
som blev valda varierande bland klubbarna. Denna variation förklaras till stor del av andelen

725

aktiva medlemmar vid tillfället. Men det kan finnas ett värde i att ha större spridning av
både de aktiva medlemmarna som röstade och de som blev valda. En enkät kring
valprocessen ska skickas ut till de dåvarande ordförandena och ett arbete med principer
kring representation har påbörjats i distriktsstyrelsen. Arbetet med detta bör
distriktsstyrelsen 2016/2017 aktivt driva vidare.

730

Distriktsstyrelsen anser att motionären lyfter en viktig fråga. Men vi tror inte att
postomröstning är en lösning. Det höga antalet valmöten på det stora antalet platser i
distriktet pekar på att den praktiska tillgängligheten inte verkar vara ett reellt problem.
Men distriktsstyrelsen bör under 2016 tillsammans med ordförandenätverket arbeta fram
735

tydliga valprocesser både gällande val av ombud till DÅK och kongress. Således avslår
distriktsstyrelsen motionen i sin helhet.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen avslag
Distriktsstyrelsens föredragande: Linus Glanzelius och David Akrad

740

Bojkott för ett fritt Västsahara
23

SSU har drivit erkännandet av Västsahara hårt vilket har lett till ett riksdagsbeslut att
erkänna landet. Det är nu dags att SSU breddar de politiska åtgärderna. Att Marocko får
745

kränka ett helt folk, internationellt rätt, och arbeta emot FN:s resolutioner utan att få
ekonomiska och diplomatiska konsekvenser är helt oacceptabelt. Det är nu dags att
Sverige och EU för en hård politik mot Marocko som innebär stora ekonomiska
konsekvenser om Marocko inte avslutar sin kolonisering av västsahariernas land.

750

I ungefär 40 år har Marocko ockuperat Sahariska arabiska demokratiska republiken.
Domstolen i Haag avslog Marockos rätt till landet redan året efter ockupationen. Inte
heller erkände något land Marockos rätt till marken. Däremot erkände 80 länder den ny
utropade republiken. Västsahariska folket krigade mot ockupanterna i 15 år. FN lyckades
förhandla fram ett fredsavtal där västsahariernas rätt till en folkomröstning om

755

självständighet utlovades. Detta löfte har inte införlivats ännu. Trots att alla kriterier för
folkrättsprincipen är införlivade tillåter det internationella samfundet Marockos fortsatta
blockering av folkomröstningen.
I 15 år har Västsaharierna fredligt kämpat för ett fritt land. Marocko bemöter med brott

760

mot de mänskliga rättigheterna. Filmer som har smugglats ut ur ockuperat område skildrar
fredliga demonstranter som får sten och slag emot sig av den marockanska polisen.
Människor tvångsförflyttas, den västsahariska kulturen får inte yttras och demonstranter,
oftast kvinnor, blir misshandlade. Människor som lyckades fly från Marockos
napalmbombningar i början av ockupationen blir mer och mer frustrerade. Om inget görs

765

lär frustrationen eskalera och tron på det internationella samfundet kanske försvinner.
Paralleller kan lätt dras till situationen i Sydafrika under apartheidregimen. Sverige var ett
av de länderna som tidigt riktade politiska åtgärder emot styret. En liknande situation kan
lösas med liknande lösningar. Det som delvis fick apartheidregimen på fall var de enorma

770

ekonomiska konsekvenserna som följdes av bojkott och handelsblockader. Med en
feministisk regering och utrikespolitik är liknande lösningar tillsynes självklara.

24

Marocko har byggt en mur med tillhörande minfält genom öknen för att stänga ute de
västsahariska flyktingarna från ockuperad mark. Muren, som på många sätt liknar
775

Berlinmuren, kostar miljontals dollar per år att upprätthålla. Samtidigt ger EU ett
ekonomiskt stöd till Marocko som är ovanligt stort. Denna summa per år övergår
årskostnaden för muren som är längre än vad Sverige är avlångt. På ockuperad mark är så
gott som alla västsaharier arbetslösa. Flera ogrundade argument som florerar hävdar att
västsaharierna gynnas av handeln med Marocko. Det uppskattas att arbetarna i

780

fosfatgruvorna uppgår endast till 2 % med västsaharisk bakgrund. Så utökade
handelsförbindelser är inte rätt väg att gå för att hjälpa västsaharierna. Då det också bidrar
till att Marocko stjäl, enligt internationella lagar, västsahariernas naturresurser.
Om vi menar allvar med en feministisk utrikespolitik som följer den internationella

785

solidaritetens principer är den enda vägen ett fritt Västsahara. Då FN inte är kapabla att
genomföra folkomröstningen måste Sverige agera för att tvinga Marocko att gå med på
en folkomröstning. Om det internationella samfundet kan se till att Marocko inte tjänar på
att hålla, försvara och exploatera marken kan det frambringa den oerhört försenade
folkomröstningen. Därför bör Sverige införa handelssanktioner mot Marocko och verka

790

för att EU minskar det ekonomiska stödet samt stoppar kommande handelsavtal mellan EU
och Marocko.
Därmed föreslås:

795

•

Att Sverige bojkottar Marocko

•

Att Socialdemokratiska gruppen i europaparlamentet verkar för att minska det
ekonomiska stödet från EU till Marocko

•

Att Socialdemokratiska gruppen i europaparlamentet verkar för att förhindrar nya
handelsavtal med Marocko

800

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att motionen skickas till SSU:s förbundskongress kongress 2017

•

Att motionen skickas till Socialdemokratiska gruppen i europaparlamentet

25

Motionärer: Elin fondén och Alfred Johansson. Motionen är antagen av SSU:s Västsahara
805

projektgrupp
Distriktsstyrelsens utlåtande
Västsahara har länge varit ockuperat av Marocko, icke desto mindre verkar det
internationella samfundet sakna den politiska viljan som krävs för ett fritt Västsahara. Steg

810

har tagits från EU:s sida mot en reviderad syn på handel med Marocko. Något som är en
nödvändighet för att repressalier av något slag skall få en reell verkan.
Historiskt sett har FN flertalet gånger försökt att medla mellan parterna, inte minst genom
Bakerplanen som visade på att förändring var möjlig. Dock negligerades denna av Marocko

815

trots ett långtgående arbete för förändring. Det är en absolut nödvändighet att en
förändring kommer till stånd. Därför måste EU ta en tydligare ställning mot Marocko.
Härutöver har Sverige en plikt att visa sitt stöd för ett fritt Västsahara. Därför är en bojkott
en rimlig åtgärd under särskilda premisser. Vid ett åberopande av en bojkott mot Marocko
finns det dock skäl att denna utformas på ett sätt som ej utesluter alla relationer med

820

Marocko.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen bifall
Distriktsstyrelsens föredragande: David Akrad och Hanna Andersson

825

Motion till SSU Göteborgs årsmöte gällande avskaffandet av Ebolagen.
Socialt misär, skenande utanförskap, brist på föreskolplatser, svag sysselsättning, högt
bidragsberoende etc är några exempel på effekterna av den så kallade Ebo-lagen som
tillträdde 1994. Lagen för först tilltänkt att vara en integrationsmedel och snabba på

830

processen för flyktingar att komma in det svenska samhället. I stället för att skynda på
integrationen har EBO bidragit till den extrema trångboddheten som råder i olika
bostadsområden runt om i landet där nyanlända flyktingar blir inneboende hos redan
trångbodda släktingar.

835

Det är en rättighet för alla i Sverige att få bosätta sig var man vill. Denna rättighet kan dock
ställa orimligt höga krav på vissa kommuner som är redan så hårt utsatta.
26

Därför föreslår jag:
840

•

Att helt avskaffa lagen om eget boende( EBO ) alternativ ändra på den

Motionär: Abdirahman Siyad, SSU Öster
Distriktsstyrelsens utlåtande
845

EBO kom till för att man lättare direkt skulle kunna bosätta sig där det finns jobb och
bostäder. Istället har det visat sig att man som flykting väljer att bosätta sig hos anhöriga
som tidigare kommit till Sverige som flykting eller anhöriginvandrare. Det medför att elva
av Sveriges bostadsområden idag står för merparten av svensk flykting- och
anhöriginvandring och dessa bostadsområden har stigmatiserats av denna utveckling. Det

850

är naturligtvis inte bra, särskilt inte för den enskilda människan som riskerar trångboddhet,
långvarigt bidragsberoende och framför allt svårighet att lära sig svenska då många andra i
samma bostadsområde talar samma språk. Regeringen har räknat ut att det tar cirka sju år
för en nyanländ man att komma i egen försörjning och cirka nio år för en nyanländ kvinna i
Sverige. Det betyder massiv segregation och fattigdom i några av Sveriges

855

bostadsområden. Segregation och fattigdom som är nästan omöjliga att bryta.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen bifall
Distriktstyrelsens föredragande: Ali Karimi

860

Återinrätta Jämställdhetsombudsmannen
I januari 2009 infördes en ny diskrimineringslagstiftning vilket medförde att myndigheten
jämställdhetsombudsmannen, som funnits sen 1980, avvecklades och att
Diskrimineringsombudsmannen istället inrättades. Det var meningen att

865

Jämställdombudsmannens verksamhet skulle överföras till Diskrimineringsombudsmannen
som blev den myndighet som har i uppdrag att diskrimineringslagen följs. Istället har
avskaffandet av Jämställdhetsombudsmannen inneburit att frågor om jämställdhet och
diskriminering av kvinnor fått lägre prioritet, synlighet och uppmärksamhet. Fokus riskerar

27

och har i många fall hamnat på enskilda diskriminerings- ärenden till istället för ett
870

målinriktat, strukturellt jämställdhetsarbete.
För att nå de jämställdhetspolitiska målen används idag jämställdhetsintegrering, det vill
säga att ett jämställdhetsperspektiv ska vara närvarande vid alla processer och beslut. Dock
saknas det idag verkningsfulla metoder för samordning, uppföljning, ansvarsutkrävande
och påföljder gällande planen om jämställdhetsintegrering. För ett bättre genomförande

875

av jämställdhetspolitiken har införandet av en jämställdhetsmyndighet rekommenderats av
en rad statliga utredningar, senast av Jämställdhetsutredningen SOU 2015:86 1.
I regeringens budgetproposition för 2016 finns ett tydligt mål att arbeta med
jämställdhetsbudgetering, alltså att alla budgetprocesser ska jämställdintegreras. Detta för

880

att försäkra sig om att offentliga medel fördelas jämt. Detta är bra och viktigt då det
faktum att män ofta utgör normen i samhället leder till att män gynnas oftare av den
offentliga resursfördelningen än kvinnor. Det är även viktigt då en jämställd
resursfördelning är fundamentalt för ett fungerande jämställdhetsarbete. För att detta ska
fungera effektivt måste det dock kunna säkerställas att budgetar på såväl regional som

885

nationell nivå jämställdhetsintegreras. Detta måste ske genom grundlig analys, uppföljning
och utvärdering. Det är bland annat på dessa grunder det är nödvändigt med en
jämställdhetsmyndighet. Det finns ett stort behov av ökat stöd till myndigheter, kommuner
och landsting i strävan att utveckla jämställda verksamheter. En jämställdhetsmyndighet
skulle innebära ett reellt och nödvändigt verktyg för en feministisk regering för att nå de

890

jämställdhetspolitiska målen.
Med bakgrund av detta yrkar jag på:

895

•

Att SSU Göteborg driver frågan om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet.

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
nästkommande SSU kongress.

•

Att SSU Göteborg skickar vidare motionen till Socialdemokraternas nästkommande
kongress 2016.

•

Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

900
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Motionär: Julia Grabe, SSU Haga-Annedal
Distriktstyrelsens utlåtande
Precis som motionären framhåller är det högst problematiskt att det strukturerade anti905

diskrimineringsarbetet har försvunnit till förmån för ett fokus på enskilda ärenden. Detta
gäller inte minst för det aktiva jämställdhetsarbetet. Distriktsstyrelsen delar således
motionärens mening att det krävs ett inrättande av en jämställdhetsmyndighet. Dock vill
distriktsstyrelsen också trycka på det faktum att det jämsides en jämställdhetsmyndighet
kan finnas en vikt att se över behovet av en enskild myndighet för de övriga

910

diskrimineringsgrunderna.

Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen bifall
Distriktsstyrelsens föredragande: Malva Ahlstedt, Hanna Andersson

915

Reformera kvotsystemet för konkurrenskomplettering
Sverige står inför stora utmaningar när det kommer svenska skolan. Betygen sjunker och
allt fler går ut skolan utan gymnasiekompetens. Vi kan samtidigt se ett tydligt samband
mellan de som saknar godkända gymnasiebetyg, och de som hamnar i en långvarig

920

arbetslöshet. Den svenska arbetsmarknaden idag är under förändring, och morgondagens
arbetsmarknad kommer i ännu högre grad kräva utbildad arbetskraft och flexibilitet inom
vidareutbildning och kompetensutveckling. För att vi ska möta morgondagens
arbetsmarknad behövs en fungerande vuxenutbildning. I framtiden måste vi kunna
konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Ett steg i rätt riktning är att reformera

925

kvotsystemet för antagning till högskolan.
Det finns två sorters komplettering idag, behörighetskomplettering, och
konkurrenskomplettering. Om man behörighetskompletterar hamnar man i den
ursprungliga urvalsgruppen, (med vissa undantag för yrkesutbildningar och utländska

930

betyg) men när man konkurrenskompletterar hannar de kompletterade betyder i en andra
urvalsgrupp.
29

Detta är ett orättvist system som missgynnar dem som av olika anledningar inte klarade av
gymnasiet. Vi behöver ett system där elevernas behov sätts i fokus och där olika vägar till
935

högre utbildning är reella möjligheter. Att betyg ska väga olika tungt beroende av hur man
skaffade sig dem är orimligt.
Därför yrkar jag på att:

940

•

SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

SSU skickar vidare motionen till socialdemokratiska gruppen utbildningsutskottet i
riksdagen.

•

Socialdemokratiska gruppen ska verka för att reformera kvotsystemet för
konkurrenskomplettering.

945

•

Att SSU Göteborg skickar vidare motionen till SSU förbundets kongress 2017

Motionär: Filippa Lundh
Distritsstyrelsens utlåtande
950

Distriktsstyrelsen delar motionärens mening om att den som inte klarar av gymnasiet ska
ha möjlighet att komplettera. Däremot delar vi inte motionärens lösning på problemet.
Motionären verkar ha missuppfattat det nuvarande kvot-systemet. När någon
kompletterar betyg idag hamnar personen i antagningskvot BII. Undantag görs för de som
gått praktisk linje eller har utländska betyg, de hamnar i BI kvoten. Det innebär att det finns

955

en kvot för de som kompletterat sina betyg, och en för personer utan kompletterade
betyg. Att separera de som redan klarat av gymnasiet från de som kompletterat, gör att de
som kompletterat konkurrerar med varan. Där kan de konkurrera på samma villkor och inte
missgynnas av att de från början inte klarat gymnasiet.

960

Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen avslag
Distriktsstyrelsens föredragande: Oskar Avedal
Slopa kommunala resurser till vinstdriven välfärd
30

965

Inom arbetarrörelsen och socialdemokratin stod debatten länge om huruvida vinster i
välfärden skulle vara tillåtet eller inte. Den ena sidan förde argument så som att det är bra
för jobb och tillväxt, medan motståndarsidan tyckte att det är etiskt och moraliskt fel att
tjäna pengar på folks ve och väl. Tillslut kunde dock en kompromiss nås som det
socialdemokratiska partiet sedan gjorde till konkret politik och förde i valet 2014.

970

Men nu är det dags att ta detta ett steg längre. Varje år, även fast vi har en röd-grön
regering, så går fortfarande hiskeligt stora summor av skattebetalarnas pengar ner i privata
aktörers fickor och/eller till Caymanöarna, bland annat. Detta håller inte. Särskilt inte med
tanke på att vinstdriven välfärdsverksamhet som plockar ut en del av vinsten till sig själva,
975

har samma förutsättningar och villkor som offentlig välfärdsverksamhet att tillskansa sig
kommunala ekonomiska resurser och dylikt. Det är moraliskt fel och något som måste
stoppas.
Varför ska pengar som vi skattebetalre lägger till kommunen gå till att stötta redan

980

vinsdrivna företag där aktieägarna och de höga cheferna kan sko sig på din mormor eller
ditt barn? Kommunala resurser ska gå dit de behövs bäst, alltså till offentligt driven välfärd.
Tills dess att vinsdrivande välfärdsföretag antingen omorgansierat sig till ideella föreningar
och kooperativ, eller börjar återinvestera precis allt överskott, all vinst, i verksamhet, ska
inga kommunala resurser av något slag utgå till att hålla dessa kapitalistiska

985

välfärdsurholkande företag vid liv. I många fall är det ju rent av så att de privata
välfärdsföretagen är direkt beroende av de kommunala ekonomiska anslagen de får till sin
verksamhet, för att överleva.
Vi ska dock skilja på två saker i denna motion. Dels att tanken inte är att de privata

990

välfärdsföretagen inte använder kommunala pengar som vinst direkt ner i egen ficka, och
dels att motionens önskade utfall inte är att privata välfärdsalternativ ska stängas ner.
Faktum är att efter Allians-regeringens åtta år vid makten är marknadsliberalismen och
privata, kapitalistiska alternativ så djupt inrotade i svenska folket, att de är nästintill
oifrågasättbara av den stora majoriteten, mittenväljare t.ex.

995
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Tanken är därför att om ett privat välfärdsföretag går med vinst som helt eller delvis inte
återinvesteras i verksamheten, ska de inte få tillgång till kommunala resurser. Det skapar en
bättre och mer kvalitetsinriktad välfärd, det skapar möjligheter för fler satsningar på
förbättring och ökad kvalité inom offentlig vård och det gör vi stoppar ytterligare
1000

skattepengar från att hamna i skatteparadis. Låt oss därför ta tillvara på det vi äger
gemensamt och dessutom se till att de privata alternativen en gång för alla och fullt ut,
investerar våra skattepengar till det de är avsedda för, utan att kommunens resurser slösas
bot i onödan. Sveriges kommuner förtjänar bättre än girighet och egoism.

1005

Därför yrkar jag:
•

Att alla former av kommunala resurser till välfärdsföretag inom respektive kommun
i Sverige, stoppas tills vinsten helt går till verksamheten

1010

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg sänder motionen vidare till parti-DÅK:en, den socialdemokratiska
riksdagsgruppen samt civilminister Ardalan Shekarabi via Finansdepartementet

Distriktsstyrelsens utlåtande
Distriktsstyrelsen delar motionärens andemening om att skattepengar ska användas i syfte
1015

att trygga medborgarnas välfärdstjänster, och inte gå till företagsvinster. Dock har
debatten förts i distriktet under flera års tid och mynnade ut i att SSU Göteborg 2013
ställde sig bakom det LO-beslut som också antogs på SSU förbundskongress samma år.
Distriktsstyrelsen väljer - liksom i fjol - att fortsätta på den inslagna LO-linjen.

1020

Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen avslag
Distriktsstyrelsens föredragande: Samuel Guron
Förkortad arbetstid

1025

Den svenska modellen bygger på en arbetsrättslig lagstiftning som till stora delar kan
avtalas bort samt anpassas efter olika branschers behov genom kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter. Idag föreskriver lagen en arbetsvecka på högst 40 timmar. Till
32

följd av effektiviseringar har många jobb försvunnit i Sverige. Samtidigt har många nya jobb
tillkommit men inte i lika hög grad som befolkningen har ökat, vilket idag innebär att vi har
1030

en arbetslöshet på omkring 7 procent. Arbetsbelastningen för enskilda lönearbetare ökar
samtidigt som kapitalägare tar ut en större andel vinst. Vi ser därför stora utmaningar för
svensk arbetsmarknad, inte minst inom offentlig sektor.
Bristen på medarbetare i vården är i grund och botten ett arbetsmiljöproblem. Utan

1035

tillräckligt många händer, och med långa arbetspass är risken för utbrändhet hög.
Både offentlig och privat sektor präglas av hög sjukfrånvaro i nuläget. I
Göteborgsområdet är sjukfrånvaron mellan åtta och tio procent.
Vårdförbundet pekar på hur deras medlemmar inte orkar jobba heltid i ett helt yrkesliv. De

1040

har även undersökt vilka orsaker som ligger bakom att sjuksköterskor lämnar sina
arbetsplatser. De har bland annat kommit fram till att lönen inte motsvarar längden på
utbildningen, mängden ansvar, långa arbetstider, färre kollegor och risken för utbrändhet.
Förkortad arbetstid är en betydelsefull jämställdhetsreform. Många barnfamiljer sliter hårt
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med att få ihop vardagen, vilket framför allt medför att kvinnor går ned i arbetstid. Många
kvinnor väljer bort att jobba heltid för att orka psykiskt och fysiskt med arbete och privatliv
vilket missgynnar deras privatekonomi och deras framtida pensioner. Utvecklingen har gått
mot högre arbetslöshet samtidigt som arbetsbelastningen för den gemene arbetaren har
ökat. Många medlemmar i Kommunal orkar inte jobba tills de är 65 år.

1050

En minskad arbetstid skulle i förlängningen innebära en omstrukturering av
arbetsmarknaden. I dag är arbetslösheten rekordhög, men skulle kunna sjunka betydligt om
fler delade på jobben. En förkortad arbetstid är omfördelningspolitik. Genom att beskatta
kapital högre kan landets löntagare ta ut sin rättvisa del av frukten av sitt arbete i form av
1055

arbetsförkortning samtidigt som fler ges möjligheten till anställning. Detta gäller så väl i
offentlig som i privat sektor.
Fler människor i arbete leder till en ökad konsumtionskraft, det vill säga större efterfrågan i
privat sektor.
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Minskad arbetstid är en framtidsfråga för välfärden. Hur ska vi finansiera en allmän välfärd
om andelen som arbetar och betalar skatt blir mindre medan andelen i behov av omsorg
och trygghetssystem blir högre? En arbetstidsförkortning är en del av svaret.
1065

Den första arbetstidslagen trädde i kraft 1920 och föreskrev en högsta tillåten arbetstid på
48 timmar i veckan. Under 1950-, 60- och 70-talen skedde en successiv
arbetstidsförkortning först till 45 timmar sedan 42,5 och slutligen 40 timmars
arbetsvecka.
Tidigare arbetstidsförkortningar har lett till fler jobb. Långtidsutredningen (1980) visar
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exempelvis att 1970-talets arbetstidsförkortning ledde till 500 000 fler jobb.
Transportarbetarförbundet har ställt krav på sex timmars arbetsdag, d.v.s. 30 timmars
arbetsvecka. Handels och Hotell- och restaurangfacket har också ställt samma krav.
Kommunal driver frågan om sex timmars arbetsdag, d.v.s. 30 timmars arbetsvecka.
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I Göteborg bedrivs ett projekt med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende.
Konsekvenserna för antalet sjukskrivningar kommer att ses på längre sikt. Även Mölndals
sjukhus har startat ett pilotprojekt efter önskemål från personalen efter uppskjutna
operationer i en tuff arbetsmiljö. Tidigare slutade flera sjuksköterskor och andra har blivit
1080

sjukskrivna på grund av stressen och det fysiskt tunga arbetet. Detta har lett till längre
köer. Projektet går ut på sex timmars arbetstid med bibehållen lön och löper på över två år
och huvudmålet är att behålla personal. I utbyte har de anställda gått med på att inte ha
någon schemalagd rast och inget måltidsuppehåll.
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Handels A-kassa har permanentiserat sex timmars arbetsdag på arbetsplatsen. Det började
som ett projekt som utvärderades under två år. Arbetstidsförkortningen har skett med full,
bibehållen lön. Korttidsfrånvaron har minskat rejält, handläggningstiden har kortats och
övertidsarbete existerar inte. Majoriteten av arbetarna på arbetsplatsen vill fortsätta med
det.

1090

34

SKL har bedömt att det finns ett stort behov av undersköterskor i äldreomsorgen där en
fjärdedel av medarbetarna beräknas gå i pension. De har gjort en prognos som visar att
225 000 personer beräknas behöva anställas fram till år 2013, varav 129 000
undersköterskor eller vårdbiträden. För att kunna uppfylla det här behovet måste yrket bli
1095

mer attraktivt. Delvis handlar det om lön men även om arbetsmiljö och karriärvägar. Det
råder således inte enbart om brist på utbildningsplatser för denna sektor utan kanske i
högre grad en brist på ansökande.
SKL har även gjort en bedömning att det behövs 150 000 fler medarbetare i skolan inom
en tioårsperiod. Samtidigt är kraven på lärarstudenter väldigt låga som de är. Ett sätt för
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att göra läraryrket mer attraktivt är just löner som motsvarar arbetsbelastningen.
Sammantaget vore en förkortad arbetstid ett steg i rätt riktning mot en hållbar arbetsmiljö,
en minskad arbetslöshet.
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En minskning från 40 till 30 timmars arbetsvecka med en gång kan skada Sveriges
konkurrenskraft. Vi föreslår därför en minskning till en arbetsvecka på 35 timmar till att
börja med.
Därför yrkar vi:
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•

Att SSU Göteborg verkar för en förändrad lagstadgad norm om arbetstid från 40
timmars arbetsvecka till 35 timmars arbetsvecka

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen och skickar vidare motionen till
SSUs nationella kongress, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts kongress och
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till den socialdemokratiska riksdagsgruppen
Motionär: Roshan Yigit, Socialdemokratiska handelsstudenter (SHS)
Distriktsstyrelsens utlåtande

1120

Se distriktstyrelsens utlåtande över: Gör 30 timmars arbetsvecka till normen
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen avslag
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Distriktsstyrelsens föredragande: Samuel Guron
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Gör 30 timmars arbetsvecka till normen
Den svenska modellen bygger på en arbetsrättslig lagstiftning som till stora delar kan
avtalas bort samt anpassas efter olika branschers behov genom kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter. Idag föreskriver lagen en arbetsvecka på högst 40 timmar. Till
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följd av effektiviseringar har många jobb försvunnit i Sverige. Samtidigt har många nya jobb
tillkommit men inte i lika hög grad som befolkningen har ökat, vilket idag innebär att vi har
en arbetslöshet på omkring åtta procent. Arbetsbelastningen för enskilda lönearbetare
ökar samtidigt som kapitalägare tar ut en större andel vinst. Vi ser därför stora utmaningar
för svensk arbetsmarknad, inte minst inom offentlig sektor.
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Bristen på medarbetare i vården är i grund och botten ett arbetsmiljöproblem. Utan
tillräckligt
många händer, och med långa arbetspass är risken för utbrändhet hög. Både offentlig och
privat sektor präglas av hög sjukfrånvaro i nuläget. I Göteborgsområdet är sjukfrånvaron
1140

mellan åtta och tio procent.
Vårdförbundet pekar på hur deras medlemmar inte orkar jobba heltid i ett helt yrkesliv. De
har även undersökt vilka orsaker som ligger bakom att sjuksköterskor lämnar sina
arbetsplatser. De har bland annat kommit fram till att lönen inte motsvarar längden på
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utbildningen, mängden ansvar, långa arbetstider, färre kollegor och risken för utbrändhet.
Utvecklingen har gått mot högre arbetslöshet samtidigt som arbetsbelastningen för den
gemene arbetaren har ökat. Många medlemmar i Kommunal orkar inte jobba tills de är 65
år.

1150

En minskad arbetstid skulle i förlängningen innebära en omstrukturering av
arbetsmarknaden. I dag är arbetslösheten rekordhög, men skulle kunna sjunka betydligt om
fler delade på jobben. En förkortad arbetstid är omfördelningspolitik. Genom att beskatta
kapital högre kan landets löntagare ta ut sin rättvisa del av frukten av sitt arbete i form av
36
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arbetsförkortning samtidigt som fler ges möjligheten till anställning. Detta gäller så väl i
offentlig som i privat sektor.
Fler människor i arbete leder till en ökad konsumtionskraft, det vill säga större efterfrågan i
privat sektor. Fler anställda i privat sektor innebär större spridning av kapital, vilket vänder
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utvecklingen med en kapitalkoncentration hos en minskande andel av befolkningen.
Minskad arbetstid är en framtidsfråga för välfärden. Hur ska vi finansiera en allmän välfärd
om andelen som arbetar och betalar skatt blir mindre medan andelen i behov av omsorg
och trygghetssystem blir högre? En arbetstidsförkortning är en del av svaret.

1165

Den första arbetstidslagen trädde i kraft 1920 och föreskrev en högsta tillåten arbetstid på
48timmar i veckan. Under 1950-, 60- och 70-talen skedde en successiv
arbetstidsförkortning först till 45 timmar sedan 42,5 och slutligen 40 timmars
arbetsvecka. Tidigare arbetstidsförkortningar har lett till fler jobb. Långtidsutredningen
1170

(1980) visar exempelvis att 1970-talets arbetstidsförkortning ledde till 500 000 fler jobb.
Transportarbetareförbundet har ställt krav på sex timmars arbetsdag, d.v.s. 30 timmars
arbetsvecka. Handels och Hotell- och restaurangfacket har också ställt samma krav.
Kommunal driver frågan om sex timmars arbetsdag, d.v.s. 30 timmars arbetsvecka.

1175

I Göteborg bedrivs ett projekt med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende.
Konsekvenserna för antalet sjukskrivningar kommer att ses på längre sikt. Även Mölndals
sjukhus har startat ett pilotprojekt efter önskemål från personalen efter uppskjutna
operationer i en tuff arbetsmiljö. Tidigare slutade flera sjuksköterskor och andra har blivit
1180

sjukskrivna på grund av stressen och det fysiskt tunga arbetet. Detta har lett till längre
köer. Projektet går ut på sex timmars arbetstid med bibehållen lön och löper på över två år
och huvudmålet är att behålla personal. I utbyte har de anställda gått med på att inte ha
någon schemalagd rast och inget måltidsuppehåll.
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Handels A-kassa har permanentiserat sex timmars arbetsdag på arbetsplatsen. Det började
som ett projekt som utvärderades under två år. Arbetstidsförkortningen har skett med full,
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bibehållen lön. Korttidsfrånvaron har minskat rejält, handläggningstiden har kortats och
övertidsarbete existerar inte. Majoriteten av arbetarna på arbetsplatsen vill fortsätta med
det.
1190

Sammantaget vore en förkortad arbetstid ett steg i rätt riktning mot en hållbar arbetsmiljö,
en minskad arbetslöshet och en decentraliserad kapitalkoncentration. För att garantera
den svenska välfärdens framtid så kommer det inte att räcka med enbart beskattning av
inkomster, utan detta kommer i högre grad behöva finansieras genom skatter på kapital.
1195

Därför yrkar vi:
•

Att Socialdemokraterna verkar för en förändrad lagstadgad norm om arbetstid från
40 timmars arbetsvecka till 30 timmars arbetsvecka.

1200

•

Att investeringarna i offentlig sektor ökar för att täcka upp behovet av ny
arbetskraft

•

Att ökade investeringar i offentlig sektor i huvudsak finansieras genom ökad
beskattning på kapital

•
1205

Att SSU Göteborg tar motionen som sin egen och skickar den vidare till SSU:s och
den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Motionärer: Roshan Yigit, Socialdemokratiska handelsstudenter (SHS), Håkan
Bernhardsson, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF)
1210

Distriktsstyrelsens utlåtande

1215

I fjol skedde skifte i den demografiska utvecklingen. Samtidigt som pensionsavgångarna
bland de stora 40-talsgenerationerna fortsätter, börjar de små årskullarna från 90-talets
krisår träda över tröskeln in i vuxenlivet. Det innebär att andelen äldre i samhället ökar
samtidigt som antalet personer i yrkesaktiv ålder stagnerar, för första gången i det
moderna Sverige. I dag finns det ungefär två förvärvsarbetande per pensionär. Enligt
SCB:s prognos kommer det år 2035 att finnas mindre än en och en halv förvärvsarbetande
per pensionär. Det är mot bakgrund av detta inte möjligt att minska antalet arbetstimmar
per förvärvsarbetande med en generell arbetstidsförkortning utan att det får allvarliga
konsekvenser för välfärdssystemen.

1220
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Arbete är grunden för vårt svenska välfärdssamhälle. Efter förmåga är det medborgarens
skyldighet att delta i arbetslivet, det är så vi säkrar en bred skattebas som grund för vårt
välfärdsbygge. Men det finns inget egenvärde i att arbete så mycket som möjligt, lika lite
som det finns ett egenvärde i att arbeta så lite som möjligt. Socialdemokratins mål om att
individuell frihet går via ökad jämlikhet, förblir alltjämt det överordnade målet, och den
svenska socialdemokratin vet att fler arbetade timmar i ekonomin och en stark
välfärdspolitik förutsätter varandra. Så länge välfärdssamhället är ett ofullbordat projekt, är
det distriktsstyrelsens mening att en generell arbetstidsförkortning inte främjar
socialdemokratins syfte - däremot kan andra uppgörelser på kommunal och mer
decentraliserad nivå vara önskvärda.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distritstyrelsen avslag
Distriktstyrelsens föredragande: Samuel Guron
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Kollektiv löntagarmakt vid företagskonkurs och företagsflytt utomlands
Globaliseringen har inneburit stora utvecklingsmöjligheter för Sverige och för vår omvärld.
Det har inneburit att resurser, varor och människor har kunnat färdas omkring på ett
mycket snabbare sätt. Kunskap och erfarenheter har kunnat utväxlas på en mycket större
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skala. Till globaliseringens baksida hör dock att kapital många gånger har förflyttats utan att
löntagarna har hängt med. För att hantera en mer dynamisk ekonomi krävs ett fungerande
omställningssystem, men vi bör även undersöka andra lösningar.
Idag ligger kompetensen i allt större grad hos de som jobbar på företaget. Det spelar inte
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längre lika mycket roll vem som äger kapitalet för att en verksamhet ska vara framgångsrik.
Vad löntagarna dock saknar är tillgången till kapital och därför bör det inrättas en statligt
administrerad kapitalfond.
Den statliga kapitalfonden ska finansieras genom fackavgiften, och möjligheten att ansöka
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pengar ur fonden ska aktualiseras vid företagskonkurs eller vid företagsflytt utomlands.
Pengarna ska gå till att köpa upp verksamheten. En grupp löntagare har möjlighet att
ansöka om medel från fonden då de uppfyller grundkraven för A-kassan, dvs. har betalat
sin fackavgift under 6 månader.
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Ett konkret exempel där detta skulle kunna aktualiseras är nedläggningen av Cityvarvet
Göteborg. Den holländske ägaren Damen bedömde att företaget inte skulle klara
vinstkraven medan en grupp löntagare på arbetsplatsen såg en möjlighet att köpa upp
företaget för att bedriva en lönsam verksamhet som kooperativ, om än beredda att ha ett
lägre vinstkrav. Detta hade man redan gjort på arbetsplatsen 1993 men sedan sålt
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verksamheten till Damen efter 7 år. Damen sålde dock stora vitala delar av inkråmet innan
de hann få ett bud och nu står arbetsplatsen tom och utan utvecklingspotential, samtidigt
som de anställda har lämnat jobbet.
Förslaget möjliggör för löntagare att med små initiativ ta över sina företag då det kan visas
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en möjlighet att skapa en långsiktigt lönsam verksamhet och är ett sätt att stärka
löntagargrupper med specialiserad kompetens på den globaliserade marknaden. På så sätt
kan man dämpa en del av globaliseringens negativa effekter.
Kapitalfonden kommer till naturen att ha en begränsad storlek, och dess storlek kommer
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att bestämmas av stat och fack. Medel kommer till en början att framförallt gå till små
initiativ till kooperativ från små löntagargrupper. Det är också ett sätt att möjliggöra och
underlätta för fler löntagare att bedriva sina företag genom demokratiska principer. Ifall
kooperativet på längre sikt inte hävdar sig så kommer det att läggas ner och köpas upp
som vilket annat företag som helst.
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Då kapitalfonden finansieras genom fackavgiften kan det behövas subventioner från
statligt hållför att behålla låga fackliga avgifter. Det kommer att behövas undantag för att
ansöka om medel från fonden då det finns risk för missbruk. Ett exempel på ett sådant
undantag är då löntagarna är familjemedlemmar till företagsägaren.
1280

Ett annat spörsmål som kommer att behöva hanteras är då kooperativet tar in ny
arbetskraft. Då ska den nyanställde ha lika rätt till delägande i kooperativet, ifall denne
uppfyller grundvillkoren för A-kassan.
Globaliseringen har ställt politikerna inför stora utmaningar och dilemman. När politiker
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inte längre visar förmåga att ta befolkningsansvaret för samhället, så växer krafter som vill
se en protektionistisk politik och som vill stänga gränserna kring samhället. Därför måste vi
40

visa handlingskraftighet genom att erbjuda alternativ för löntagarna. Genom detta förslag
stärks den enskilde löntagarens makt att hävda sin kompetens och erfarenhet på den
globaliserade marknaden, och inom dess ramar.
1290

Den demokratiska socialismens grundtanke är att demokratisera betydligt fler aspekter av
samhället än bara den offentliga makten. Vi vill ge människor ett ökat inflytande över sina
liv, och i synnerhet ett demokratiskt inflytande över sina arbetsplatser.
Därför yrkar vi:
1295

•

Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en statlig kapitalfond

•

Att löntagare bidrar till kapitalfonden genom fackavgiften

•

Att löntagare ges en rätt till delägande i den kooperativa verksamheten när de
uppfyller grundvillkoren för A-Kassan

1300

•

Att arbetstagare har rätt att driva vidare företag i kooperativ form vid
företagskonkurs och utflyttning av företag ur landet

•

Att arbetstagare har rätt att ansöka om kapitalbidrag från kapitalfonden för att driva
verksamheten vidare

•

Att undantag för att ha rätt att få kapitalbidrag är fall där arbetstagare är
familjemedlem till företagsägaren och vid andra fall där det kan missbrukas

1305

•

Att staten för att behålla låga fackliga avgifter kan subventionera kapitalfonden
efter behov

•

Att fonden administreras av staten och fondens storlek bestäms i förhandling
mellan stat och fack

1310

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen och skickar vidare motionen till
SSU:s kongress och till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Motionärer: Roshan Yigit, Socialdemokratiska handelsstudenter (SHS)
1315

Distriktstyrelsens utlåtande
Göran Persson sa att ”ekonomin är en usel mästare, men en utmärkt tjänare”. Och det
sammanfattar väl socialdemokratins syn på marknadsekonomin. Det är vår uppgift att se till
att folket, arbetarklassen, tjänar på globaliseringen. Att globaliseringen inte ska ses som ett
hot utan en möjlighet. Den socialdemokratiska modellen har länge främjat
41
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strukturomvandling och arbetsmarknads utveckling – inte försvarat det som varit. Det har
varit kärnan i socialdemokratins utvecklingsideal. Vi ska inte driva verksamhet som inte
ligger i framkant – för den svenska arbetsmarknaden konkurrerar med kunskap och
kompetens – inte låga löner.
Men det är också socialdemokratins ansvar att globaliseringens framfart inte slår mot
löntagarna i olika länder. För även om globaliseringen inneburit stora förändringar, så har
makten förblivits hos ett fåtal. Det innebär att även lönsam verksamhet läggs ner; det kan
nämligen vara ännu mer lönsamt någon annan stans. Skillnaden i lönsamhet har i regel sin
grund i att landet där verksamheten förläggs har sämre arbetsvillkor och lägre skatt.
Behovet av en europeisk eller global saltsjöbadsanda – där fackliga och sociala krav ställs i
centrum – är stort.
Och det klart att tanken kring personalkooperativ är intressant. Många av arbetarrörelsens
närstående organisationer har drivits eller drivs som medlemsägda organisationer. Det
finns exempel på verksamhet i Göteborgs stad som drivs som kooperativ inom ramen för
intraprenad.
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Varför skulle en modell där fackavgiften finansierar ännu en kaptialansamling vara den
bästa för att stödja personalkooperativ och löntagare? Det är tveksamt eftersom
tillgången på kapital inte är problemet. Om personalen på en verksamhet som lagts ner
skulle kunna driva vidare verksamheten i egen regi på ett långsiktigt sätt så skulle inte
kapitaltillgång vara det främsta problemet. Det finns redan idag tillgång till både privat och
offentligt kapital i exempelvis pensionsfonder, statliga investeringsfonder och
fackföreningarnas centrala kassor. Frågan borde snarare handla om att möjliggöra liknande
modeller som skulle kunna rikta sig specifikt till personalkooperativ.
Distriktsstyrelsen delar alltså den problembild som motionären beskriver, men däremot i
synen på lösningar. Det finns mycket att utveckla för att ge löntagare mer inflytande och
makt över arbetets organisering. Men att än en gång baxa tillbaka förslaget om kapitaleller löntagarfonder, är inte en del av det.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen avslag.
Distriktsstyrelsens föredragande: Linus Glanzelius

1350

Tekniska innovationer inom offentlig sektor

42

Tillverkningsindustrin har länge kunnat avsätta kapital till forskning och utveckling, de
tekniska innovationerna har därför varit många. Tillverkningsindustrin har tack vare detta
kunnat se en kraftig förbättring av arbetsmiljö. Utvecklingen inom offentlig sektor och
1355

kvinnodominerade branscher har gått betydligt långsammare, vilket systematiskt har
missgynnat kvinnor på arbetsmarknaden.
Det är naturligtvis positivt att den tekniska utvecklingen i samhället fortskrider, men den
ska vara till för alla. Man kan framförallt se att sjukskrivningarna, inte minst inom offentlig
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sektor, återigen har börjat öka och många kvinnor har långt ifrån ett hållbart arbetsliv.
Politiken måste på allvar bidra till att skapa bättre arbetsmiljöer för anställda inom offentlig
sektor, där främst kvinnor arbetar. Det finns alltså en tydlig jämställdhetsaspekt - kvinnor
får i större utsträckning förslitningsskador, skador som kan vara svåra att se men som
tvingar kvinnor inom den offentliga sektorn att gå i pension i förtid. Satsningar på den
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tekniska utvecklingen inom den offentliga sektorn är därför ett viktigt verktyg som staten
och samhället kan styra.
Det handlar inte om att tillåta det lönegap som idag existerar mellan kvinnor inom den
offentliga sektorn och män inom den privata sektorn. Det handlar om att det är dags att
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värdera mäns och kvinnors arbetsmiljö lika högt. Det är dags för nya innovationer och
kraftiga investeringar på tekniska innovationer inom offentlig sektor.
Därför vill jag:
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•

Att det innovationspolitiska rådet ska få ett tydligt uppdrag med fokus på
feministiska innovationer inom offentlig sektor samt kvinnodominerade branscher.

•

Att statliga innovationsstöd ska differentieras och höjas för innovationer med
positiva jämställdhetsaspekter.

•

Att universiteten ska få ett tydligt statligt direktiv och anslag för arbetslivsforskning
inom offentlig sektor och kvinnodominerade branscher.
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•

Att SSU Göteborg tar motionen som sin egen och skickar den till
Socialdemokraternas riksdagsgrupp.

•

Att SSU Göteborgtar motionen som sin egen och skickar den till SSU:s kongress.
43
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Motionär: Linnea Stevander, GSHF. Håkan Bernhardsson, GSHF.
Distriktsstyrelsens utlåtande
Distriktstyrelsen vill tacka motionärerna för att de lyfter en viktig fråga. Som motionärerna
beskriver är idag FoU-medel ofta ojämlikt fördelat mellan sektorer, och ofta är även
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satsningarna orättvist fördelade ur jämställdhetsperspektiv.
Den offentliga sektorn behöver effektivisera på alla sätt den kan för att klara av att
leverera hög kvalitet inom en bred och välutvecklad välfärd. Därför delar distriktstyrelsen
motionärernas mening om att staten bör ta ett större ansvar dels genom
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innovationspolitiska rådet och dels genom hur innovationsstöd fördelas.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen på bifall, mkt bra jobbat!
Distriktsstyrelsens föredragare: Jesper Blomqvist
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Stoppa rasistiska & nazistiska organisationer
Vi SSU:are och socialdemokrater har alltid stått upp för rättvisa, jämlikhet och solidaritet.
Vi har en lång och stolt historia av att tro på alla människors lika värde. Från 30- och 40talets bekämpande av nazismens, till nutidens demonstrationer och kritiska röster som
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höjts mot regeringens nya asylregler. I bjärt kontrast mot tanken om människans fri- och
rättigheter, står en ideologi så avskyvärd att den mördat miljoner och åter miljoner
människor, genom historien: rasismen.
Det finns ingenting så vedervärdigt och vidrigt som när rasismen visar sitt fula tryne, var
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det än må vara, men om vi som unga socialdemokrater verkligen menar allvar med
slagramsan ”Vad ska vi göra? Krossa rasismen!” så måste vi också gå från ord till handling.
Därför menar jag att Sverige måste fullfölja den FN-konvention man redan skrivit på, om
att ”förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och
uppmanar till rasdiskriminering”, som konventionen uttrycker det.

1415
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I slutet av september 2014 skrev Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings
universitet, och Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitet, att Sverige borde
fullfölja denna FN-konvention, i linje med den f.d. diskrimineringsombudsmannen Peter
Nobels förslag från 2013 (UNT 7/8 2013). Förslaget går i sin konkreta form ut på att
1420

förbjuda organisationer och annan propaganda som främjar och uppmanar till
rasdiskriminering, det vill säga ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på
grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung”. Dessa två
professorer menar att vi måste stoppa normaliseringen av rasismen i samhället, att vi inte
kan blunda för att partier som t.ex Sverigedemokraterna, tillåts delta på lika villkor inom
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den demokratiska arenan.
Frågan vi bör ställa oss är om det är rimligt att Sveriges tredje största parti, i vissa
mätningar näst största, ska få vara med och stifta lagar som mer än allt annat påverkar oss,
både från EU och från riksdagen? Är det rimligt att eleven med utländsk bakgrund ska
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behöva känna sig rädd och otrygg i skolan, eller än värre, att föräldrarna inte ens släpper
iväg barnet/barnen till skolan, av rädsla?
Är det rimligt att en skola eller en fritidsgård där det finns elever och ungdomar med
judiskt påbrå, ska tillåta t.ex. Nordisk ungdom eller SDU att kampanja öppet?
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Svaret på dessa frågor måste givetvis bli nej. Våra barn och barnbarn ska inte behöva leva
med vetskapen om att vi inget gjorde, att vi stod och såg på när 1930- och 40-talets
Tyskland upprepade sig. Historieböckerna ska inte berätta att nazister tilläts demonstrera
och propagera med skydd av polis. Men detta handlar också om något mer än vad som
kommer sägas och vad som kommer skrivas, det handlar att bevara demokratin och de
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mänskliga rättigheterna från dessa krafter som vill begränsa eller till och med avskaffa dem
helt. Därför är det dags att vi tar rasismen och nazismen på allvar, tar krafttag emot den
och ser till att i detta första, men ytterst stora, steg bekämpa dessa avskyvärda ideologier.
En gång för alla.

1445

Därför yrkar jag på:
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•

Att Sverige ska följa paragraferna i den internationella konventionen om
avskaffande av alla former av rasdiskriminering samt förbjuda organisationer, partier
och annan propaganda som främjar densamma

1450

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg skickar motionen till parti-DÅK:en, den socialdemokratiska
riksdagsgruppen och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke via
Kulturdepartementet

1455

Motionär: Daniel Bjurqvist, SSU Hisingen
Distriktsstyrelsens utlåtande
Vi i distriktstyrelsen är glada över att motionären lyfter en utav vår tids viktigaste frågor
och en ut av samhällets största utmaningar. De antidemokratiska och rasistiska krafterna
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bereder ut sig i såväl Europa och i Sverige. För att möta detta måste vi rusta oss och hitta
smarta strategier för att vinna denna kamp.
Att vi i distriktstyrelsen är beredda att ta denna fråga på allvar menar vi tydligt märks av
genom att vi valt lyfta in som politiskt fokusfråga i verksamhetsplanen. Där slår vi fast att vi
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är lika oroade över utvecklingen som motionären. Vi fastslår också vad vi tror behövs göras
för att möta denna utveckling. Vi slår fast att kunskaper och insikterna om denna ökningen
måste öka, och att vi behöver stärka vår förståelse för rasismens konsekvenser. Vi måste
också öka förståelsen för hur samhällets normer och strukturer reproducerar
maktstrukturer, som i sin tur skapar en grogrund och föreställd legitimitet för
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främlingsfientliga åsikter. Vi tror att detta arbetet och vårt arbete mot att bryta fördomar i
samhället bäst möts upp genom ett aktivt arbete på alla nivåer, samt att en ökad kunskap
för att möta felaktiga argument. Vi tror att det är viktigt att fördöma och ta avstånd från
rasistiska krafter, men mer än så behövs göras.
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I motionen föreslås att Sverige ska följa den internationella konventionen gällande
rasdiskriminering. Denna konvention är något som Sverige står bakom, och likt många
andra resolutioner, lagar och riktlinjer om demokrati anser distriktstyrelsen generellt att
dessa borde efterlevas och tillämpas i större utsträckning. Vi tror däremot inte på
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lösningen att förbjuda rasistiska organisationer då organisationerna själva inte beskriver sig
1480

om rasistiska. Detta blir problematisk, då att ett sådant beslut antingen blir verkningslös,
eller så krävs någon typ av statlig makt som ska granska, utvärdera och sedan påkalla vissa
organisationer deras politiska ideologier och vad deras verksamhet syftar till. Detta är ur
ett såväl akademiskt som demokratiskt problem.
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Vi tror att motionärens andemening och arbetet samt strategin för att bryta utvecklingen
bäst åstadkommes på så sätt som beskrivs i verksamhetsplanens politiska fokusfråga. Vi
från distriktstyrelsen yrkar därför avslag till motionen i sin helhet, men vill avslutningsvis
tacka motionären för att belysa denna viktiga fråga.

1490

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi avslag, sorry bro!
Distriksstyrelsens föredragare Jesper Blomqvist och Mirza Barakzahi
Stoppa näthatet
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Överallt ser vi det. Överallt hör vi om det. Näthatet. Med stor sannolikhet känner du
någon, en nära vän, familjemedlem eller en bekant, som utsatts för det. Du har kanske till
och med själv blivit utsatt. Anonymna kommentarer och liknande på nätets olika forum och
social medier, som hatar, hotar och hetsar mot oskyldiga människor. Nättroll kallas de. De
som utför dessa rent kriminella handlingar. Men det behöver inte vara så.
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Man brukar ibland prata om att vi genomgått en informations-revolution. Det globaliserade
IT-samhället är här för att stanna. Många fördelar finns med internet och sociala medier.
Men alla mynt har två sidor, allt gott för även något ont med sig, och tvärtom. Varje dag
utsätts tusen och åter tusen människor för näthatet. Den mobbning och de trakasserier
1505

detta innebär skapar djupa, psykiska besvär hos de som blir mest berörda. Detta leder i
bästa fall bara till kurator- och eller psykolog-samtal. I värsta fall till självmord. Det är
fruktansvärt orimligt, rent ovärdigt Sverige 2016.
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"Därför ligger fördomarna alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blossa ut i ett
1510

stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte
så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks."-Olof Palme, 1965
Enligt Brottsförebyggande Rådets (Brå) rapport från förra året 2015 så ledde endast fyra
procent av anmälningarna kopplade till näthat, till åtal. Enbart 28 fällande fall blev det
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under året. Det är kanske lätt att i ett sådant fall tro att det är en majoritet av pojkar och
män som utför dessa dåd. Men tittar vi närmare på statistiken var fördelningen av män och
kvinnor totalt sett i fällande domar, 15-13. Gruppen flickor var t.ex. överrepresenterade i
domar gällande grovt förtal, medan pojkar och män är överrepresenterade i domar
gällande olaga hot.
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All denna statistik visar också på ett feministiskt problem och bör även bekämpas därefter.
Ingen ska behöva vara rädd för att ta upp mobilen, öppna
Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat eller skriva ett blogginlägg. Därför måste näthatet
bekämpas så kraftigt så möjligt. Polisens resurser till detta måste ökas, antal fällande domar
1525

bli fler och nättrollen färre.
Detta är givetvis även ett internationellt problem och därför kan vi använda oss av EU t.ex
för att få till stånd en kraftig, meningsfull lagstiftning som inte får bli tandlös, utan snarare
väldigt handlingskraftig. Det europeiska polisiära samarbtet Europol är även en viktig faktor
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i detta då mycket näthat inte känner nationsgränser.
Den internationella solidariteten är en del av arbetarrörelsen och socialdemokratin, låt den
sprida sig även över nätet. Låt oss gemensamt skapa nätkärlek istället för näthat.

1535

Därför yrkar jag:
•

Att Sveriges regering tillslår rättsväsendet väsentligt större resurser för att
identifiera, stoppa och döma näthat och de som utför det

•
1540

Att Sverige i EU-parlamentet verkar för en gemensam, kraftig europeisk lagstiftning
som fördömer näthatet och leder till fler fällande domar i hela unionen.
48

•

Att Sverige i EU-parlamentet verkar för att Europol anslås mer resurser för att
identifiera, stoppa och döma näthat och de som utför det
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•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att motionen sänds vidare till parti-DÅK:en, den socialdemokratiska
riksdagsgruppen, Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson via
Justitiedepartementet samt den socialdemokratiska europaparlamentarikergruppen

Motionär: Daniel Bjurqvist, SSU Hisingen
1550

1555
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Distriktsstyrelsens utlåtande
Distriktsstyrelsen delar motionärens problembild. Arbetet mot mobbing och dylikt har gått
långt i Sverige. I nätets utveckling har individens betydelse hamnat i skymundan och det
hatet blivit opersonligt. Vem som helst kan ta sig friheten att kränka någon annan och de
rättsliga efterföljderna är minimala. Detta anser distriktsstyrelsen som en mycket
problematisk utveckling som måste förhindras. Vare sig du är på nätet eller på stan så ska
du inte bli kränkt.
Justitieminister Morgan Johansson presenterade i början av februari en rad nya lagförslag
mot näthat bland annat ökade resurser till rättsväsendet.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen att-sats 1 besvarad, bifall på
att-sats 2, 3, 4, 5.
Distriktstyrelsens föredragare: Anna Öjendal
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Motion: Underteckna ILO-konventionen
Runt om i världen har vi fått höra och lära oss om hur länders ursprungsbefolkning
systematiskt förtryckts, diskriminerats och i vissa fall till och med mördats. Från Australiens
1570

aboriginer till USA:s native americans och Nordens samer. Tyvärr är det inte självklart att
behandla dess urfolk med respekt och acceptans av deras historia, levnadssätt och
traditioner. När det kommer till våra svenska samer så är situationen tyvärr inte bättre.

49

Sedan lång tid tillbaka att samer setts som en andra klassens svensk, eller till och med
1575

människa, om vi så vill. Samerna har fått avstå viktiga marker för renskötsel, de har fått
utstå såväl rasbiologi som påtvingande av ”svensk” kultur. Genom århundraden hade de
utsatts för påtryckningar från stat och kyrka för att överge sin gamla tro och bekänna sig
till kristendomen. ”Trolltrummor” hade beslagtagits och förstörts. De har till och med blivit
tvingade att med hjälp av sina renar, frakta malm från Nasafjäll och ner längs med kusten.
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Inom socialdemokratin har vi ett valspråk som lyder: ”Alla folks frihet, hela världens fred.”
Givetvis bör detta gälla även ursprungsbefolkningen. Sverige ska vara stolta över sina
samer, deras kultur, språk, historia och traditioner ska bejakas och bevaras. Därför är det
hög tid att Sverige undertecknar ILO-konvention 169, som internationella
1585

arbetareorganisationen (ILO) var först med 1989, därefter svenska FN-förbundet som via
motion på sin kongress, redan 2006. I maj 2003 sade dessutom dåvarande ILO-chefen Lee
Swapton att: ”Sverige skulle få en starkare röst internationellt om de anslöt sig till
konventionen ”.
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Åre FN-förening menade på ett möte 2012 där samtliga riksdagspartier var inbjudna, att en
ratificering måste ske utan att en generation till växer upp utan att veta hur det blir. Det
som dock hindrar detta är samernas rättigheter till land och vatten. Detta avhjälps dock
bäst med att efterleva Normalingsmålets beslut från Högsta domstolen, att samebyar ska
få tillgång till vinterarbete på privatmark, samt att upprätta en Nordisk samekonvention.
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Två av riksdagspartierna, Miljöpartier och Centerpartiet, fanns med på detta möte 2012.
Redan då menade dåvarande språkröret Peter Eriksson, att detta är en ”icke-fråga”, just
eftersom den är så självklar. Förutom ett undertecknande bör även Sveriges regering gå ut
med en offentlig ursäkt till alla svenska samer, för de grymheter och kränkningar de fått
1600

utstå under Sveriges senare historias gång.
Att tala för att Sverige ska skriva på denna konvention och be om ursäkt till vår
ursprungsbefolkning, bör vara som att försöka sparka in en öppen dörr, när det kommer till
oss unga socialdemokrater.

1605
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Därför yrkar jag:
•

Att Sverige undertecknar ILO-konvention 169

•

Att Sveriges regering ger en offentlig ursäkt till samerna för all form av
diskriminering de tvingats utstå

1610

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg skickar motionen vidare till parti-DÅK:en, den socialdemokratiska
riksdagsgruppen samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke via
Kulturdepartement

1615

Motionär: Daniel Bjurqvist, SSU Hisingen
Distritsstyrelsens utlåtande
1620

1625

Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på frågan.
DS håller med motionären om att samerna ska ha rätt till sitt eget landområde i
samförstånd med svenska staten. DS anser även att Sverige bör ge samerna en
omfattande, offentlig ursäkt, för allt det som det samiska folket tvingats utstå under
århundraden.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen bifall
Distriktsstyrelsens föredragande: Mirza Barakzahi
"Varken president eller kung"
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Prat om republik har flödat de senaste åren, inte minst i SSU göteborg. Jag är glad över att
denna diskussion tas på allvar då vi socialdemokrater, trots ca hundra år på makten, inte
infört den delen av vårat partiprogram angående monarkins avskaffande. Monarkin är ett
barbariskt och medeltida system som i princip innebär att en familj i alla tider får oerhörda
summor pengar, titeln som statschef (och diverse andra titlar), enorma landområden, slott,

1635

gratis besök och allt detta utan att behöva arbeta för det.

51

Men en republik skulle inte minska kostnaderna så drastiskt som vi tror. Kostnaderna för en
republik skulle inte vara lika höga som med monarkin, men det skulle vara en kostnad
oavsett.
1640

Därför, i ren socialistisk och simpel anda, föreslår jag en annan riktning. Titeln som
statschef bör gå till talmannen i riksdagen; med samma lön och bostad som talmannen
tidigare haft, men att de ceremoniella riterna och besöken görs av talmannen själv. Detta
skulle innebära att vi gör oss av med den förlegna monarkin och är det mest demokratiska
1645

vägen att gå då det skulle innebära att det största regeringspartiet innehar
talmanspositionen och skulle innebära inga större kostnader på medborgarnas bekostnad.
Låt oss inte bländas av den glorifierade synen på en president som de har i Frankrike eller
USA, låt oss istället skapa en egen form av republik som passar Sverige.
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Därför yrkar jag på:
•

Att vi avskaffar monarkin.

•

Att vi för över titeln som statschef till talmannen.

•

Att talmannen i sin nyfunna roll som statschef får ha samma lön och bostad som
tidigare
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•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen och skickar vidare motionen till
SSUs nationella kongress, Göteborgs socialdemokratiska partidistriktskongress och
till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
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Motionär: Rebar Alnazar, SSU Angered
Distriktsstyrelsens utlåtande

1665

Vi i Distriktsstyrelsen ser ett problem med den detaljstyrningen som motionären
efterfrågar i attsats tre och fyra. Och vi är givetvis för en vidare utredning i ett Sverige
utan monark ska se ut.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen bifall till att-sats 1 och 4,
avslag att-sats 2 och 3
Distriktstyrelsens föredragande: Mirza Barakzahi
52
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Vegansk- och vegetariskt mat i skolan
SSU Göteborg har röstat igenom en hel massa åtgärder för att få bukt med den alltför
stora köttkonsumptionen i vårat samhälle, ett känt sådant är köttskattsmotionen som SSU
1675

Angered förde fram.
Det är dags nu att vi börjar från grunden, dvs skolan. Idag får skolor i Göteborg enbart
servera ekologiskt svenskt kött, vilket har lett till en förbättring gällande maten. Men detta
minskar inte farorna eller problematiken med köttproduktion och köttet i sig. Rött kött
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anses till och med orsaka cancer (http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/10/26/kottlistas-som-cancerframkallande/) och, för att citera dagens medicin: "Detta är första
gången som livsmedel listas som cancerframkallande, vid sidan av ämnen som arsenik och
rökning".
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Många forskare har även gått ut och likställt rött kött med rökning.
Bambasalen är ingen restaurang; maten som serveras bör givetvis ses som en rättighet för
alla barn, men valfrihet bör inte alls vara självklart. Att äta mer veganskt alternativt
vegetariskt är något som de allra flesta forskare och dietister är ense om. Det är mer

1690

näringsrikt, mindre farligt och när det gäller frågan om moral så är det inga djur som får
sätta livet till för att vi skall bli mätta.
Därför yrkar jag på:
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•

Att vi inför endast vegansk mat i alla förskolor och grundskolor med vegetarisk mat
som alternativ.

•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen och skickar vidare motionen till
SSUs nationella kongress, Göteborgs socialdemokratiska partidistriktskongress och
till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
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Motionär: Rebar Alnazar, SSU Angered
53

Distriktsstyrelsens utlåtande
Distriktsstyrelsen delar motionärens mening att det i Sverige konsumeras alltför mycket
1705

kött, både rött och processat. Göteborgs stad har de senaste åren försökt att öka
mängden vegetarisk kost i sina verksamheter, något som distriktsstyrelsen tycker är
mycket bra. Dock anser inte distriktsstyrelsen att en övergång till vegansk kost med
vegetarisk som ett alternativ är lösningen på det problem den höjda köttkonsumtionen
utgör både ur ett folkhälso- och miljöperspektiv..

1710

Att under de en, två eller ibland tre måltider ett barn äter i skola och förskola garantera en
fullgod kost som inte kräver komplement i form av kosttillskott är en jämlikhets- och
folkhälsofråga. Alla barn i skola och förskola har inte ett hem där de ges en kost som är
fullgod och uppnår de näringsnivåer som krävs, vilket gör det ännu viktigare att skola och
1715

förskola kan erbjuda detta. En vegansk kost uppnår väldigt sällan detta, medan en
vegetarisk ibland kan göra det. Därför är en generell övergång till vegansk kost något som
distriktsstyrelsen inte ställer sig bakom.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen avslag
Distriktsstyrelsens föredragande: Malva Ahlstedt och Ali Karimi
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Återinför skatteavdraget på välgörenhet
År 2012 införde Allians-regeringen ett särskilt skatteavdrag för frivilliga donationer till
välgörenhet. Tanken var att svenska folket, som även i övrigt är ett väldigt generöst folk,
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skulle få ökade incitament till att skänka ännu mer, i takt med att krig, kriser, konflikter och
naturkatastrofer avlöst varandra de senaste åren. Konkret innebär detta skatteavdrag att
du som privatperson kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du ger till
ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund. Skattereduktionen är 25
procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på
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totalt 6 000 kronor per år, enligt skatteverket.
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Siffror från Stiftelsen för insamlingskontroll visar att svenskarnas bidrag till
frivilligorganisationer sedan mitten av 90-talet har ökat mer och mer för varje år, men med
en kraftig uppsving de senaste 10 åren. Givmildheten var som störst 2005 efter
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tsunamikatastrofen, då svenskarna skänkte 5,3 miljarder kronor. Tittar man på
flyktingkatastrofen i Syrien har enbart Röda korset, Sverige för UNHCR, Radiohälpen,
Rädda barnen och UNICEF, tillsammans fram till oktober förra året, samlat in över 102
miljoner kronor.
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Men från den 1:a januari detta år har regeringen alltså slopat denna avdragsrätt för
donationer i och samband med budgetpropositionen från i höstas. Detta meddelades
dessutom väldigt sent, vilket kan föra tron till att regeringen smugit in detta i budgeten.
Kritiken mot detta, som jag också delar, är också att man minskar stimulansen att ge gåvor
till de som har det sämre ställt. En ökad beskattning på den ideella verksamheten innebär
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en betydande försämring. Jag menar att man bör värna om människors idealitet. Tusentals
människor jobbar för att andra ska få det bättre och detta blir en signal om att deras arbete
är tillräckligt värdefullt.
"Men vi får ju in pengar i statskassan på det här sättet" kanske ett motargument lyder. Ja,
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det är rätt. Men det är endast 250 miljoner. Mycket magra pengar som går åt väldigt fort.
Det är naturligtvis bra att regeringen lyckats halvera underskottet och börjat investera för
framtiden i jobb, klimat och välfärd, men måste man ge sig på välgörenhetet? Ett annat
motargument mot detta är varför vi ska subventionera solidaritet. Men det är inte det som
det handlar om. Det handlar om att stimulera solidariteten, få folk att känna att även om
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man kanske inte har så jättemycket pengar så kan man i alla fall få 25 procent tillbaka av
staten och därmed skänka lite till. Det kan rädda ett liv till.
Som hårt deltidsarbetande värvare åt Sverige för UNHCR, hade jag med glädje berättat
för folk om den stora fördelen med att bli månadsgivare till UNHCR, utöver de andra
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fördelar som finns, som en skattereduktion innebär. Redan i höstas när jag började arbeta
med detta och reduktionen ännu fanns kvar, kunde jag med gott mod säga till folk att det
lönar sig att ge till välgörenhet. Reaktionerna var bara positiva men samtidigt fanns en
besvikelse över de dåvarande framtidsutsikterna om att regeringen skulle ta bort detta.
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Det absolut vanligaste argumentet du stöter på som värvare är: "jag ger redan till så många
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andra, jag klarar inte fler". Med en återinförd skattereduktion på ideella donationer skulle
detta tankesätt kunna avlegitimeras och slås tillbaka. Just därför är det dags att återinföra
skatteavdraget.
Därför yrkar jag på:
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•

Att regeringen återinför skattereduktion på minst 10, men max 25 procent för
donationer till välgörenhets-organisationer
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•

Att SSU Göteborg antar motionen som sin egen

•

Att SSU Göteborg sänder motionen vidare till parti-DÅK:en, den socialdemokratiska
riksdagsgruppen och till finansminister Magdalena Andersson, via
Finansdepartementet

Motionär: Daniel Bjurqivst, SSU Hisingen
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Distriktsstyrelsens utlåtande
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Distriktsstyrelsen delar motionärens problembild. Motivet bakom avvecklingen på
skatteavdraget för välgörande ändamål var att dessa innefattade bland annat donationer
till politiska partier. En finner det mer problematiskt med minskande transparens i
partiernas finansiering av verksamheten än att få tillbaka några kronor på en donation till
ex. Rädda Barnen.
Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktstyrelsen avslag
Distriktsstyrelsens föredragande: Emelie Markianos, Oskar Avedal
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Inför ett förbud mot mikroplast I kosmetika
Inom många kroppsprodukter tillsätter man små plastartiklar kallade mikroplast (minde än
fem millimeter i diameter) för att skapa en skrubbande effekt. Denna plast försvinner
sedan rakt ner i avloppet när vi tvättar av oss produkterna. I reningsverken finns det ingen
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garanti att all plast fångas upp utan 10 till 30 procent åker rakt ut i våra hav och sjöar
Effekter av detta är att marina djur får i sig mikroplasten när de äter mindre djur t.ex.
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kiselalger eller plankton och plasten vandrar upp i näringskedjan upp till de stora djuren.
Flera experiment på hur djuren reagerar på mikroplasten visar negativa effekter på dess
inre organ, orsakar inflammation och har en negativ påverkan på energilagring och
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reproduktion. Människor kan också få i sig plasten om de äter filtrerande djur, så som
musslor. Även om mikroplasten från kosmetika endast är uppskattningsvis 0,1 procent av
mikroplasterna som åker ut i våra vatten så är det viktigt att antalet källor minskar. Den 15
januari föreslog kemikalieinspektionen ett förbud mot mikroplast i kosmetika till
regeringen. Regeringen bör därför ta steget och vara först av alla EU-länder att inför
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denna åtgärd för att minska halten plast som släpps ut i våra hav. För att vi ska nå vårt
miljömål om en giftfri miljö bör en lag om detta träda i kraft för att vi ska kunna leva ett liv
fritt utan gifter i våra vatten.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/40-ton-mikroplast-spolas-ut-i-ostersjon-i-ar/
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http://www.svd.se/regeringen-bor-forbjuda-mikroplasten
http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/kemikalieinspektionenforeslar-begransningar-for-plastkorn-i-kosmetika/
Därför yrkar jag på:
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•

Att regeringen antar en ny lag om att förbjuda mikroplaster i kosmetika

•

Att SSU Göteborg skickar vidare motionen som sin egen till nästkommande
förbundskongress.

•
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Att SSU Göteborg skickar vidare motionen till Socialdemokraterna i Göteborgs
distriktsårskonferens

Motionär: Axel Andersson
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Distriktsstyrelsens utlåtande
Motionären lyfter en viktig fråga. Flera internationella företag har börjat fasa ut
mikroplaster i sina produkter men det krävs lagstiftning och globala överenskommelser för
att stoppa förstörelsen av exempelvis Östersjön. Sverige ska ligga i framkant i miljöarbetet
och vara en pådrivande faktor på internationell- och EU-nivå.

57

1830

Med bakgrund av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen bifall.
Distriktsstyrelsens föredragande: Hanna Andersson
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