
 

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDETS REFORMPROGRAM 1 
Remiss från USHF 
 
Saknas: Skrivet i rött 
Ändringsförslag: skrivet i blått 
Ta bort: skrivet i grönt 
 
Inledning: 
 
 
Ekonomisk politik 
Nytt stycke, Rubrik:  
Kräv ansvar 
 
Brödtext: 
Banker har en speciell roll i vårt samhälle. Länge har den rollen inneburit att omlokalisera 
kapital till positioner i behov av investering. Omlokaliseringen av kapital är viktig för en 
fungerande ekonomi, det har dock satt banker i en fördelaktig situation där 
informationsflödet ofta är till deras fördel. Det har skapat möjlighet för stora avkastningar 
utan egen risk. Utöver avkastning utan risk har banker i viss utsträckning möjliggjort till 
lagbrott. Brott vars primära syfte varit att kringgå skatt för att på så sätt höja den egna 
avkastningen. För att motverka incitamentet att bryta mot lagen har straff i form av böter 
införts. Det går i samma toner som kontroll standarden Basel. Vars syfte är att binda 
bankernas risktagande till den egna avkastningen, det har gjorts genom att öka det egna 
kapitalet i rörelsen. Det låter rimligt om bankernas kärnverksamhet inte beaktas, de 
fungerar bäst när de förmedlar kapital. 
Det innebär att försök att öka ansvarstagandet genom ekonomiska incitament är 
kontraproduktiva. Istället bör ansvar knytas till bankernas struktur och hur de arbetar 
med risken att begå brott. Skapa ett regelverk som håller bolagsstyrelse och/eller 
verkställande direktören ansvarig om det inte finns ett kontinuerligt arbete att motverka 
brott inom det egna företaget, likt det ansvar en chef har för arbetsmiljö. 
Genom att hålla högre positioner ansvariga för fel kan en egenkontroll frammanas. 
 
 
Arbetsmarknad  
 
 
 
Välfärd 
-- efter stycket Uppnå trygghet i transvården-- 
Lägg till  
Rubrik: 



 

Ta bort det juridiska könet 
 
Brödtext: 
Staten har inget att göra med hur en person väljer att identifiera sig. Därför finns det 
ingen anledning att bestämma ett juridiskt kön för en individ. Det är helt enkelt en 
förlegad struktur baserad på essentialism som inte är förenlig med jämställdhet och 
endast står som ett hinder för ett omhändertagande samhälle. Därför skall det juridiska 
könet tas bort. 
 
 
 
Utbildning 
I “inför skolplikt från 2års ålder” 
Ta bort : “samt skolplikt från 2 års ålder” 
I meningen:  
“Socialdemokratiska studentförbundet vill därför införa lagstadgad rätt för alla barn, 
oavsett vårdnadshavarnas situation på arbetsmarknaden, till förskola om 40 timmar i 
veckan samt skolplikt från 2 års ålder.” 
 
Ersätt rubriken “inför skolplikt från 2års ålder” med “Stärk möjligheten till förskola för 
ALLA” 
 
Kommentar: 
Att tvinga familjer att lämna sina barn i en tidig ålder är ett symptom på överstatlighet. 
Det skall inte göras utan rigorös och vetenskapligt baserad fakta. Alla barn vid två års 
ålder har inte samma förutsättningar och kan vara i behov av sina föräldrar. 
 
 
 
Nytt stycke 
Rubrik: 
Problematisera den vita och manligt präglade historien 
 
Brödtext: 
Fram till 1921 fanns inte en tillstymmelse till jämställdhet i Sverige eller på andra platser i 
världen. Att lägga stor vikt vid hur enskilda regenter påverkat historien ger en felaktig 
bild av världen. Vår historia måste skrivas på ett sätt som problematiserar de 
felaktigheter samhället har haft och i vissa fall fortfarande har. 
Den bild av Sverige som delas av många är att vi är en fristad från rasism och saknar 
strukturella problem. S-studenter vet att så inte är fallet och anser att vi måste ändra vår 
syn på historien för att gemensamt kunna förstå samhället och varandra. 
Sveriges roll i kolonialismen får inte förringas eller glömmas. 
 



 

Nytt stycke: 
Rubrik: 
Stärk rätten för minoriteter och urbefolkningens språk 
Brödtext: 
I Sverige 2017 är det svårt för föräldrar att få undervisning till sina barn på sitt 
modersmål, ofta till följd av att kommuner inte är medvetna om sina skyldigheter. Det 
gäller främst de nationella minoriteterna och urfolket samerna. De har särskilda 
rättigheter men sällan lever stat och kommuner upp till dessa rättigheter. Specifikt för 
samer är att vissa kommuner är samiska förvaltningskommuner där bland annat 
skolgång och äldrevård skall kunna erbjudas på modersmålet. Problemet som uppstår är 
att undervisning sällan har funnits att tillgå vilket i sin tur har gjort att tidigare barn som 
nu är vuxna inte behandlar sitt eget språk. Det har i sin förlängning gjort att det är svårt 
att hitta lärare för flera av språken. För att inte låta språken dö ut måste aktion tas nu. 
 
 
 
Miljö och klimat  
Nytt stycke 
Rubrik: 
Motverka skadlig konsumtion 
Brödtext: 
I Sverige har det från 90-talet tills idag funnits en kontinuerligt ökad konsumtion av 
köttprodukter. Kött är positivt för människokroppen i rimliga mängder, i större mängder 
är det rent av cancerogent. Med den ökade konsumtionen av kött har en efterfrågan 
skapats som möjliggjort för industrin att öka sin produktion. En produktion som kräver 
många och i många fall helt onödiga utsläpp. Människan har överlevt årtusenden av att 
bygga sin diet på växter, köttkonsumtionen kommer endast säkerställa samhällets 
undergång. Kött skall därför beskattas ytterligare. 
Över majoriteten av världen växer problemen med så kallade välstånd sjukdomar, de 
brukar bland annat innefatta diabetes och fetma. Sjukdomar som tidigare endast påverka 
överklassen kan nu ses nästan endast förekommande i arbetar- och medel-klass. 
Kärnproblemet är ett ojämlikt samhälle, men vi kan inte vänta på att vi lyckas skapa det 
jämlika samhället. Vi måste agera redan idag. 
En del av förklaringen är generellt den ökade konsumtionen men mer specifikt finns det 
starkt underlag för att dessa sjukdomar är kopplade till konsumtionen av socker. Socker 
och produkter med stora mängder socker bör därför beskattas särskilt. 
 
 
 
Ändra stycket “Storsatsa på kollektiva transportmedel”: 
En överflyttning från vägtrafik till kollektivtrafik och att minska bilismen är helt 
nödvändigt för att lyckas med samhällets omställning, men alla delar av landet har inte 
samma förutsättningar för att minska bilismen i samma utsträckning. Större städer har 



 

en potential för att bli helt bilfri. Kollektivtrafiken behöver göras mer tillgänglig, både 
ekonomiskt och geografiskt. Det är en grundläggande jämlikhets- och 
jämställdhetsfråga. Genom en ökad statlig finansiering av kollektivtrafiken, tillsammans 
med diversifierad drivmedelsskatt och lokala bilförbud, möjliggörs en mer jämlik 
kollektivtrafik runtom i landet. 
En trasigt avreglerad järnväg i kombination med höga priser och låga investeringar har 
lett till att ett av våra främsta medel för klimatvänlig transport missgynnas av marknaden. 
För en fungerande tågtrafik i hela Sverige måste vi åter förstatliga järnvägsunderhållet. 
För att motivera ett ökat statligt ansvar för utgifterna för järnvägen måste vi också i 
högre grad äga och driva statlig tågtrafik. 
För att tåget ska vara ett attraktivt alternativ måste också dess konkurrenter i högre 
utsträckning stå för sina egna kostnader, både när det kommer till vad det faktiskt kostar 
och hur mycket släpper ut. I ett modernt Sverige ska snabba, punktliga tåg vara ett 
självklart alternativt i hela Sverige mot miljöovänliga, dyra alternativ som flyg. 
 
  
 
Nytt stycke: 
Rubrik: 
Reducera gruvprospekteringar 
Den rådande lagen gällande malmprospektering gynnar endast stora företag som skadar 
miljön och trampar på andra intressenter. Det sker ofta på, av staten, stulen mark och 
ofta i bygder som människor flyttar ifrån där incitamenten bara för möjligheten att skapa 
nya jobb ses som ofantligt lockande. Gruvbrytning skall endast ske om den kan ske 
miljövänligt och med alla intressenters samtycke. 
 
 
 
Ny Huvudrubrik: Demokrati 
Nytt stycke 
Rubrik: En ny grundlag, Samebalken 
 
Brödtext: 
I regeringsformen nämns det samiska folket i sin roll som urfolk där deras kultur och språk skall 
stöttas för att kunna utvecklas. Som urfolk finns inte bara en rättighet om den egna identiteten 
utan även rätt till en gemenskap i sin kultur och språk. För att leva upp till dessa rättigheter, för 
att göra upp med Sveriges koloniala historia och skapa jämlikhet mellan män och kvinnor i lag 
måste Sveriges lag uppdateras. Bästa sätt är att samla lagarna om det samiska folket i en egen 
del av grundlagen. 
 
Nytt stycke 
Rubrik: Sann Självständighet 



 

 
Brödtext: 
Regeringsformen inleds med högt flygande ord om att all makt kommer från folket, den nämner 
också fler folk än det svenska. Sametinget skapades 1993 för att lägga grunden till samiskt 
självbestämmande. Det har inte skett utan problem och självständigheten syns inte till. 
Sametinget är underställt den svenska staten samtidigt som det väljs i demokratiska 
omröstningar där samer registrerade hos staten får rösta. Genom att både vara underställda 
staten och representera det samiska folket kan Sametinget ibland tvingas driva frågor som går 
rakt mot varandra. Det innebär att det samiska folket tvingats underkasta sig det svenska. För 
att uppnå äkta självständighet krävs att Sametinget ensamt kan styra vem som är med i den 
samiska röstlängden och att Sametingets ställning gentemot staten ändras så att Sametinget 
representerar det samiska folket. Ifall staten inte släpper inflytandet över röstlängden för staten 
ett etnologiskt och ras-deterministiskt register över samer. Staten måste också lämna sitt 
anspråk på samisk mark, det är inte rimligt att den stulna marken kan säljas eller användas till 
verksamhet som skadar samisk näring. 
 
Nytt stycke 
Rubrik: Hatbrott i alla dess former 
 
Brödtext: 
I Sverige idag är nationella och rasistiska tankar på framåtmarsch. För att möta det ökade hotet 
måste lagstiftning skärpas. Brott begångna med avsikt för att skada en minoritet bör utredas 
noga och straff bör motsvara minoriteters utsatthet. Det bör inbegripa våld och hot mot 
enskild/grupp lika mycket som skada på minoritetens näring. 
 


