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E n  j ä m l i k  m ö t e s p l a t s   
S-studenters l ikabehandlingsprogram för förbund och klubb. 
 
Bakgrund 
S-studenter vill omdana samhället och bygga en organisation som välkomnar alla till det 
projektet. Organisation är länken mellan ideologi och praktik, mellan den enskilda individen och 
den politiska makten.  
  
Detta dokument ska hjälpa aktiva i förbundet att lyckas med verksamhetens alla aspekter. 
Dokumentet är vägledande för förbundets verksamhet och kan fungera som inspiration för 
klubbarna. Vår organisation ska spegla de värderingar av demokratisk socialism och feminism 
som vi vill införliva i hela samhällskroppen. Det handlar om inkludering, maktfördelning, alla 
människors lika värde, medbestämmande och god interndemokrati. S-studenter arbetar för att 
långsiktigt upphäva kapitalismen, klassamhället liksom vårt samhälles patriarkala maktordning 
och sociala orättvisor överlag. Syftet med följande riktlinjer är att ge S-studenter förutsättningar 
för att på både lokal och nationell nivå genomföra detta arbete, samt vara en jämlik mötesplats. 
 

1.  Principer för verksamheten vid förbundsarrangemang 
Dessa principer är antagna vid vår förbundskongress i Karlstad 2015.  
 
S-studenter ska vara en jämlik mötesplats där alla känner sig välkomna. Följande principer ska 
därför vara vägledande för förbundets verksamhet: 
 

• All verksamhet ska utformas för att ge alla oavsett klassbakgrund, kön, könsidentitet och 
-uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexualitet eller 
ålder samma möjlighet att delta och påverka. 

 
• All verksamhet ska syfta till att bryta patriarkala strukturer, i vår egen organisation och i 

samhället i stort, genom att maximalt hälften av deltagande medlemmar eller gäster i 
alla våra verksamheter ska vara män. 

 
• Vid förbundets verksamhet ska ett aktivt arbete bedrivas för breddat deltagande. 

Medlemmar från olika delar av landet, med olika studiebakgrund och med olika lång 
bakgrund i S-studenter ska ges möjlighet att delta. 

 
• Förbundets verksamhet ska vara utformad på ett sådant sätt att privatekonomiska 

förutsättningar inte ska vara ett hinder för deltagande. 
 

• Alkoholkonsumtion får aldrig gå ut över verksamheten. 
 

• Ekologisk och social hänsyn ska tas vid inköp och vegetarisk mat ska serveras vid 
samtliga arrangemang. 
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2. Alkoholpolicy  
Policyn är antagen av förbundskongressen i Borås 2017.  
 
Socialdemokratiska studentförbundet verkar i många fall inom en akademisk traditionstyngd 
miljö med många krav och tillfällen att dricka alkohol. Alkohol ska inte vara ett självklart inslag i 
ett förbund som vill förändra samhället och samla människor med olika bakgrunder och 
erfarenheter. Bruket av alkohol inom S-studenter regleras enligt följande punkter: 
      

• Pa ̊ förbundsaktiviteter ska ingen känna sig påtvingad alkohol. 
 

• De som har ansvar för en aktivitet har också ansvar för att alla ska känna sig delaktiga. 
Det gäller även anslutande kvällsaktivitet. Inga av aktiviteterna får ha alkoholkonsumtion 
som främsta syfte.  

 
• Fullvärdiga alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. 

 

• Under kurser och andra arrangemang skall det alltid finnas minst en person från S-
studenter som är nykter. 

 

• Verksamheten ska vara planerad sa ̊ att alkoholintag inte går ut över verksamheten. 
 

• S-studenter bjuder inte på och subventionerar inte alkohol.  
 
3. Tips-l ista  
Ambitionen om att göra S-studenter till en jämlik mötesplats för alla kan inte endast visas i 
förbundets verksamhet utan måste genomsyra hela organisationen. Här finns en lista på saker 
som alla S-studenter, oavsett var de engagerar sig, kan tänka på när de arrangerar verksamhet. 
Listan riktar sig till såväl klubb- som förbundsrepresentant.  
 

● Motverka klassiskt patriarkala strukturer på möten genom att tänka på vilka som tar 
utrymme, vem som pratar om vad och vilket ansvar medlemmar tar i klubben.  

● För talarstatistik vid större arrangemang och använd varvade talarlistor (den som talar 
för andra gången hamnar på lista nummer två). 

● Kämpa för att skicka jämställda delegationer till kongresser, konferenser och andra 
nationella arrangemang. Om ni misslyckas – fundera på varför det blev så och se till att 
åtgärda problemet vid nästa nationella evenemang. 

● Fundera över jargongen i klubben: Vilka riskerar att uteslutas från gemenskapen? 
● Motverka informella strukturer och nätverkande efter mötena genom att alltid bjuda 

med alla mötesdeltagare på någon social aktivitet i anslutning till mötet.   
● Betala reseersättning till medlemmar som åker på grundkurser eller annan verksamhet 

med klubben. 
● Låt inte personer som gjort utlägg ligga ute med pengarna mer än absolut nödvändigt.  
● Utse alltid en fråge-person vid föreläsningar och på möten som har i uppgift att ställa alla 

”dumma frågor” som ingen annan vågar fråga. 
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● Förklara vad interna förkortningar betyder och syftar till, så som "AK", "FS", "KSO" och så 
vidare. 

● Ta hänsyn till större högtider för de vanligaste religionerna i Sverige när ni planerar 
aktiviteter. Detta är särskilt viktigt när det handlar om demokratiska processer såsom 
kongresser och valmöten. 

● Respektera människors olika uppfattningar kring tro och religiositet. 
● Arbeta för att alla medlemmar ska känna sig inkluderade i verksamheten oavsett 

språkbakgrund. 
● Undersök tillgängligheten till de lokaler där verksamheten bedrivs och ha som vana att 

informera om lokalen är tillgänglig oavsett funktionsvariation.  
● Fundera över vilka personer era vanligaste mötesformer riktar sig till. Kan människor 

med osynliga funktionsvariationer eller psykisk ohälsa ha problem med ert sätt att 
träffas? 

● För att S-studenter ska vara en jämlik mötesplats krävs det att mötena är öppna i 
helgrupp. Olika sorters separatism kan vara ett bra medel för att öka jämlikheten i 
klubben och förbundet använder separatism som metod vid till exempel kongresser. 
Glöm dock inte att det aldrig kan vara ett mål i sig. 

 


