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Långtidsplan 2020: Politisera högskolan  
Inledning  

Studentrörelser genom tiderna har alltid varit viktiga för att driva på för 
ökad demokrati och jämlikhet runtom i världen. Socialdemokratiska 
studentförbundet ser att vi fram till 2020 har ett stort ansvar att arbeta 
strategiskt för att växa, utvecklas och breddas för att kunna vitalisera den 
politiska debatten bland studenter. S-studenter ska arbeta för att 
politisera diskussioner på såväl universitet som högskolor och 
folkhögskolor och bland vuxenstuderande och verksamma inom högskolan.  

S-studenter har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom 
socialismen och feminismen. Som organisation har vi syftet att samla 
studenter i hela Sverige som delar socialdemokratins idé och 
arbetarrörelsens strävan. För att bygga förutsättningar för engagemang 
och aktivism ska vår ideologiska skärpa bibehållas genom fortsatt 
idépolitiskt arbete och ökad organisering.  

Prioriterade områden för S-studenter fram till år 2020 är därför dels att vi 
vill arbeta för att stärka den socialdemokratiska studentrörelsen och dels 
att utveckla vårt arbete med idépolitik och politisk bildning. För att stärka 
den socialdemokratiska studentrörelsen ser vi att vi måste satsa på såväl 
vår medlemsutveckling som vårt internationella arbete. För idépolitik och 
politisk bildning anser vi att vi under de närmaste fem åren kan bryta ny 
mark genom att införa en grundutbildning för alla medlemmar och 
fördjupa vår samverkan med LO.  

Långtidsplanens fokus är där vi ser störst behov och möjligheter till 
utveckling, inte verksamhet som idag bedöms vara välfungerande. 
Långtidsplanen stakar ut en riktning för förbundets verksamhet till år 
2020.  

En stark studentrörelse  

För att vi ska kunna göra vår röst hörd bättre och kunna påverka 
samhällsutvecklingen i större utsträckning än idag behöver vi bli fler. Vi 
behöver finnas på fler ställen för att påverka från flera olika håll. 
Medlemsvärvning är en förutsättning för en stark socialdemokratisk 
studentrörelse i Sverige.  

S-studenter är även en del av en större internationell rörelse. 
Studentrörelser har alltid spelat en stor roll för omvälvande politiska 
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händelser internationellt och gör det alltjämt. En stark studentrörelse 
kräver internationell solidaritet och internationellt arbete.  

Det största och bredaste studentförbundet  

• Målet för 2020 är att Socialdemokratiska studentförbundet samlar 
en procent av alla studenter.  

• Att S-studenter tar fram en plan för hur finansieringen av 
förbundets verksamhet ska kunna förbättras fram till 2020. 

• S-studenter ska ta fram en nationell strategi för hur medlemstalet 
ska ökas och denna strategi ska ses över på årsbasis. 

Samtidigt som vi växer i medlemsantal vill vi växa brett. Det är viktigt att 
vi som förbund utvecklar strategier samt breddar våra kampanjer för att 
även nå ut till studenter som studerar vid utbildningar som är 
underrepresenterade inom förbundet.  

Utbyten av kunskap och ett målmedvetet arbete för att bredda förbundet 
bidrar till en starkare folkrörelse. S-studenter ska var en organisation som 
speglar studenterna och där alla känner sig välkomna. Vårt förbund 
påverkas och präglas av de förtryckande strukturer som finns i övriga 
samhället. Vi måste hela tiden arbeta aktivt för att motverka strukturer 
som klass, sexism och rasism. 

Internationell solidaritet  

• Målet för 2020 är att vi har en stark samverkan med internationella 
studentorganisationer och med nationella organisationer som arbetar 
med internationella frågor.  

Stommen i vårt internationella arbete är utbytet mellan våra medlemmar 
och studenter i andra länder. Vi behöver förbättra förutsättningarna för 
internationella samarbeten mellan klubbar i olika länder och mellan 
förbundet och systerförbund i andra länder.  

För detta är arbetet i tematiska utskott grundläggande. De ska vara en 
idépolitisk plattform för det internationella arbetet men också väcka 
intresse för internationellt engagemang och stå för S- studenters 
praktiska solidaritetsarbete genom projekt. För att stärka kontinuiteten i 
utskotten och underlätta för de som vill starta nya utskott ska vi ta fram 
en handbok i utskottsarbete. Förbundet ska dessutom fungera som en 
brygga dels mellan utskotten, dels mellan utskotten och internationella 
organisationer som utskotten kan samarbeta med.  
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Det internationella arbetet är i mycket hög grad beroende av samarbete. 
Förbundet har 2015 samarbete med olika studentorganisationer, såsom 
finska SONK och brittiska Labour Students. S- studenter ska fortsätta att 
utveckla och bredda samarbetet. Det är också viktigt att forma en 
plattform för samarbete med svenska organisationer som jobbar med 
internationella frågor, exempelvis Olof Palme International Center.  

Idépolitik och politisk bildning  

S-studenter ska vara en aktiv del i debatten så väl inom arbetarrörelsen 
som inom högskolan och övriga samhället. Förbundet har under flera år 
haft en vilja och ambition att ha en aktiv roll inom idédebatten genom 
bland annat produktion av rapporter, böcker och genom tidskriften 
Libertas.  

Att fortsätta med studieverksamhet och idépolitiskt syftande aktiviteter 
för att skapa politik från kunskap är en av de viktigaste delarna för 
förbundet som helhet ska kunna utvecklas och påverka politiken.  

Det idépolitiska arbetet har stor behov av att utvecklas inom framför allt 
två områden. Det första är att satsa brett på medlemmars politiska 
bildning och kunskaper om idéproduktion kan öka genom att 
institutionalisera de påbörjade arbetet med grundkurser. Det andra 
området handlar om att utveckla vår fackliga samverkan med LO och 
fokusera samverkan på idéutveckling och politisk bildning.  

S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas  

• Målet till 2020 är att hälften av alla medlemmar ska ha gått 
grundutbildningen.  

S-studenters mål om att växa och samtidigt stärka den idépolitiska 
utvecklingen ställer krav på att organisationen också ger medlemmarna 
förutsättningar. Det är därför mycket viktigt att utvecklingen av den 
grundläggande medlemsutbildningen fortsätter för att ge alla medlemmar 
grundläggande ideologiska och organisatoriska kunskaper. Här kommer 
klubbarnas planering och verksamhet in som en viktig komponent i att nå 
de mål som finns uppsatta.  

En förutsättning för en grundläggande medlemsutbildning är att 
undersöka möjligheter för samarbete med andra organisationer, 
exempelvis SSU, för såväl finansiering som hjälp med föreläsare. Klubbar 
kan genom regionala samarbeten eller i samverkan med andra 
organisationer arrangera studietillfällen som kan samla flera av förbundets 
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medlemmar. Det skapar förutsättningar för att utbildningstillfällen inte 
enbart kan ske vid de större lärosätena. Förbundet har en viktig roll i att 
stäkra detta arbete.  

Digitala utbildningar och diskussioner 

• S-studenter ska genomföra försök med digitala utbildningar före 
2018. 

• S-studenter förstärker möjligheterna för nationellt utbyte på digital 
väg. 

 

En viktig del i förbundets verksamhet är att vårda sina medlemmar, och 
en viktig del i detta är att medlemmarna kan delta på interna 
utbildningar. Eftersom förbundets ekonomi inte ger ett så stort utrymme 
för omfattande fysiska träffar ska förbundet genomföra försök med 
digitala utbildningar på nationell nivå. Givetvis ska dessa inte ersätta 
fysiska träffar eftersom sådana har ett än större värde men de bör 
betraktas som ett ekonomiskt hållbart komplement.  

Samarbete med LO, TCO och Saco 

• Målet till 2020 är att skapa ett fördjupat utbildningssamarbete med 
LO, TCO och Saco.  

Facklig-politisk samverkan har varit en fundamental del av 
arbetarrörelsen ända sedan fackföreningarna bildade socialdemokratiska 
partiet. Den fackliga organiseringen är grundsten i socialdemokratisk 
politik och S-studenter ska därför jobba för en ökad medvetenhet om 
fackliga rättigheter och förståelse av vikten av facklig organisering bland 
studenter.  

Fackföreningsfientlig politik kan endast motarbetas genom ökad 
organisering och kunskap. Eftersom att vi är ideologiskt och 
organisatoriskt närstående LO finns det stor potential att fördjupa 
samverkan och samarbete med LO inom utbildning, bildning och 
idéutveckling. Vi tror att samarbetet bör utvecklas på flera sätt, varav ett 
är ett uppsatssamarbete där LO exempelvis tillhandahåller uppsatsämnen 
och handledare.  

Idag finns ett lyckat samarbete i Wigforssakademin för fackligt aktiva och 
s-studenter men samarbetet har stora möjligheter att fördjupas. Genom 
Wigforssakademin kan idépolitiken utvecklas i skärningen mellan akademi 
och fackföreningsrörelse. Men endast ett fåtal personer per år har 
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möjlighet att gå Wigforssakademin. Vi vill se en bred samverkan med LO 
som många har möjlighet att ta del av.  

De nationella nätverken  
• Målet till 2020 är att öka de nationella nätverkens synlighet och 

underlätta för ett breddat deltagande med geografisk spridning. 
 
De nationella nätverken har en bra verksamhet som breddar förbundets 
nationella verksamhet och kompletterar verksamheten som bedrivs på 
lokal nivå. De nationella nätverkens verksamhet bidrar till ökad kunskap 
inom deras respektive fokusområden. Vi måste arbeta mer aktivt med att 
öka deras synlighet gentemot förbundets medlemmar samt bredda 
rekryteringen och deltagandet så att alla medlemmar har möjlighet at 
delta i de nationella nätverken. Förbundsstyrelseledamöter ska i sin 
kontakt med klubbar informera om nätverken och deras verksamhet. 
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