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1. Inledning  

Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens och 
därmed det socialdemokratiska studentförbundets mål. Vi ser människor som sociala varelser 
som bara kan uppnå självförverkligande i gemenskap med andra. Vi vill ha ett samhälle som 
grundar sig på parollen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, där varje 
människa är fri att råda över sitt liv och har förutsättningarna att uppfylla sina drömmar. 
Frihet handlar både om frihet från yttre tvång, förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för 
framtiden och om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg 
gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid. Det är frihet från både 
fördomar och ekonomiska inlåsningar. Denna frihet förutsätter ett jämlikt samhälle där alla 
människor, trots olika förutsättningar, har samma möjligheter, ett samhälle utan över- och 
underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan 
fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats.  

Hela vårt samhälle genomsyras av förtryck, framförallt grundat på kön och klass. 
Klasskillnader är systematiska skillnader i människors livsvillkor som kommer av den ojämna 
fördelningen av samhällets resurser. Den ojämna fördelningen har skapats av det 
kapitalistiska systemet, ett system som bygger på en uppdelning mellan produktionsfaktorerna 
arbete och kapital. Olika klasser i samhället skapas och definieras utifrån hur de står i relation 
till dessa produktionsfaktorer. Vissa står helt utanför systemet, andra har bara inkomst från att 
sälja sin arbetskraft, ytterligare andra försörjer sig både genom att sälja sitt arbete och genom 
avkastning på kapital och några få försörjer sig enbart på kapital. Med hjälp av dessa faktorer 
produceras varor och tjänster. Varorna och tjänsterna fördelas sedan mellan de olika klasserna 
på marknader efter köpkraft där överskottet går till dem som äger produktionen, det vill säga 
klasserna som äger kapital. Dessa klasser blir genom denna process relativt mer förmögna. 
Skillnaderna handlar dock inte bara om ekonomiskt utrymme utan även om makt över det 
egna livet och det egna arbetet och om möjlighet att påverka det samhälle man lever i. I 
Sverige och i världen finns stora och ökande skillnader mellan de olika klasserna som skapas 
av det kapitalistiska systemet. Ojämlikheterna präglar alla delar av livet: löne- och 
arbetsvillkor, makt, ägande, hälsotillstånd, utbildning, boendemiljö och tillgång till kultur och 
fritidsupplevelser. Socialdemokratiska studentförbundet strävar efter ett samhälle där dessa 
resurser och tillgångar är fördelade jämlikt efter behov.  

Kapitalismen är ett mycket genomgripande system. Det expanderar, lägger allt fler områden 
under den kapitalistiska logiken, tränger sig in i människors medvetande, relationer och 
uppfattningar och värden. Kapitalismens drivkraft är kapitalackumulation och den produktion 
som sker i ett kapitalistiskt system sker då en vinst kan skapas. Detta innebär att de behov 
som inte kan generera en vinst inte kan tillgodoses utan hjälp av en utomstående kraft, 
exempelvis en välfärdsstat.  

Förtrycket grundat på kön är ett utslag av de normer och förväntningar som omger de olika 
könen. Pojkar och flickor uppfostras till olika roller med olika förväntningar och män och 
kvinnor har olika möjligheter och rättigheter i samhället. Samhället präglas av en 
könsmaktsordning, som bygger på två principer, isärhållandets princip och en hierarki där 
mannen är norm. Den första principen innebär att män och kvinnor existerar inom olika sfärer 
i samhället. Den andra principen innebär att det män gör värderas högre än det kvinnor gör. 
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Genom könsmaktsordningen vidmakthålls och förstärks de roller och förväntningar som finns 
på män och kvinnor. Vi vill se ett samhälle där människor inte definieras av sitt kön.  

  

Det patriarkala normsystemet och kapitalismen är parallella maktstrukturer som förstärker och 
upprätthåller varandra. Kampen för jämställdhet måste föras jämsides med kampen mot 
klasskillnader för att vi ska nå ett jämlikt samhälle. Dessa kamper går hand i hand, kampen 
mot klassklyftor har bidragit till en ökad jämställdhet och vice versa. Dessa former av 
diskriminering och förtryck kan varken informeras eller utbildas bort eller åtgärdas på 
individuell basis. De måste motverkas i form av lagar och regler och genom kollektiva 
lösningar. Det är en bitter sanning att inga privilegierade grupper frivilligt avstår från sina 
privilegier.  

Dessa maktstrukturer ger också upphov till fler förtryck så som förtryck grundade på etnicitet, 
sexuell läggning och fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Kampen mot rasismen 
kräver en insikt i rasismens grund. Denna är både materialistisk och kulturell. Rasismen har 
genom historien använts för att motivera mycket stora skillnader i makt mellan grupper av 
människor. Dessa skillnader präglar än i dag hela världen, inom länder och mellan länder. De 
syns i fråga om vem som äger, vem som har politisk makt, vem jobbar med vad, vem som bor 
var, vem som har god eller dålig hälsa och vem som syns och hörs i media. Precis som gäller 
för kapitalet och patriarkatet är rasismens själva livsnerv det systematiska undertryckandet av 
vissa grupper till förmån för andras vinning. För att motverka rasismen krävs därför en bred 
kamp för politisk, social och ekonomisk jämlikhet. Det krävs en jämlikhetspolitik som vågar 
omfördela makt. Denna politik måste emellertid kompletteras med kamp mot rasismens 
kulturella uttryck och mot till exempel inhuman asyl- och flyktingpolitik. 

Heteronormen och förtrycket mot homosexuella, bisexuella och transpersoner och är intimt 
sammankopplade med patriarkala strukturer. Heteronormen reglerar på ett snävt sätt 
människors relationer med varandra och medför att vissa människor och grupper som anses 
avvika från normen förtrycks socialt och kulturellt och ibland även genom våld eller hot om 
våld. Mot detta ställer vi jämlikhet och kampen för ett samhälle där människor inte definieras 
utifrån könsidentitet eller sexuell läggning.  

Ibland beskrivs ett samhälle med mångkultur och mångfald som ett samhälle utan rasism och 
utan fördomar. Det är en felaktig uppfattning. Mångfald är i sig inte jämlikhet. Det är däremot 
en förutsättning för jämlikhet, men bara om alla människor, oavsett bakgrund eller identitet, 
tillmäts samma värde, rätt och möjlighet att påverka sin och samhällets framtid. Vi strävar 
därför efter jämlik mångfald.  

För att kunna skapa och upprätthålla detta solidariska och jämlika samhälle krävs en 
fungerande demokrati. Det första steget i ett demokratiskt samhälle är den politiska 
demokratin som inkluderar rösträtten, yttrandefriheten, tryckfriheten, mötesfriheten, 
demonstrationsfriheten och föreningsfriheten. Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett 
parlamentariskt och republikanskt statsskick i Sverige. All offentlig makt i Sverige utgår från 
folket, denna makt får sitt uttryck i ett direktvalt parlament. Vi tar avstånd från politikens 
ökande judikalisering, och ser parlamentariska systems demokratiska fördelar gentemot 
maktdelningssystemen. 
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Som socialister menar vi att människor inte kan tillgodogöra sig sina rättigheter fullt ut om de 
inte kompletteras med grundläggande materiella och sociala rättigheter som till exempel 
rätten till bostad, vård och skola – rätten till en värdig tillvaro. Detta är den sociala 
demokratin. När folket har både de formella rättigheterna och de reella möjligheterna som den 
politiska och sociala demokratin för med sig kan man, genom socialisering, reglering och 
andra marknadsingrepp, demokratisera ekonomin. Centrala samhälleliga beslut ska inte 
undandras demokratin. För detta eftersträvar vi den ekonomiska demokratin och det är det 
Socialdemokratiska studentförbundets långsiktiga målsättning.  

Det samhälle vi drömmer om, och vår solidaritet med världens folk och framtida generationer, 
kräver också att vi tar oss an de enorma problem vi står inför i och med klimatets förändring 
och jordens ändliga resurser. Vi vill hitta en väg som gör det möjligt att ge alla idag den 
materiella standard de behöver för att kunna råda över sina liv och uppfylla sina drömmar. 
Samtidigt måste vi garantera att vi inte förstör framtida generationers möjlighet att göra 
detsamma. Detta är inte enkelt men det är en utmaning som vi måste ta oss an. 
Socialdemokratiska studentförbundet ställer sig frågande till om fortsatt materiell tillväxt och 
ökat resursutnyttjande i världens rikaste länder är förenligt med hållbar utveckling och global 
rättvisa. Vi tror att större omfördelning av befintliga resurser tillsammans med en mer 
resurssnål konsumtion kan skapa både klimaträttvisa och större social välfärd. 

De problem som socialdemokratin står inför är globala. De strukturella förtrycken, det 
internationella kapitalet och klimathotet respekterar inga gränser. Vi ser finanskriser, krig och 
miljökatastrofer. Nu, mer än aldrig förr, måste vi som människor komma samman och 
gemensamt ta oss an dessa problem. Vi måste åter göra de demokratiska processerna levande. 
Internationell samverkan och solidaritet måste komma före enskilda länders eller individers 
ekonomiska intressen.  

Detta är den problembeskrivning och analys som ligger till grund för Socialdemokratiska 
studentförbundets ställningstaganden inom de konkreta politikområdena som nedan följer. 
Dessa ställningstaganden finns till för vår egen skull, för att vi ska ha en gemensam grund att 
stå på, men också för förbundets förtroendevalda när de representerar förbundet utåt och inom 
arbetarrörelsen.  
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2. Arbete  

En socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik måste bygga på två grundpelare. Den första 
handlar om att en meningsfull och värdig sysselsättning är förutsättningen för ett gott liv. Den 
andra handlar om att en meningsfull och värdig sysselsättning åt alla är förutsättningen för ett 
jämlikt samhälle. 

Arbetet är nära kopplat till den sociala välfärden. Genom arbetet läggs grunden för individens 
sociala självuppfattning och känsla av gemenskap. Försörjning ger individen 
självbestämmande att forma sitt eget liv. Arbetet formar ofta individens umgänge och 
självförtroende. Människans självförverkligande sker på många sätt genom arbetet. Arbete är 
en skapande och social process och ett bra arbete är en viktig del av ett gott liv. 

Men det är också viktigt att komma ihåg att ett gott liv förutsätter mer än ett arbete, att livet är 
mer än att arbeta. Människan är framför allt en social varelse, som vill ha gemenskap och 
utveckling, och detta bör ske både genom arbetet och en aktiv och utvecklande fritid. 
Människans fritid är inte potentiell arbetstid, utan äger egenvärde i sig självt. Människan 
producerar och reproducerar även utanför den organiserade produktionen. Socialdemokratiska 
studentförbundet tror att människors möjligheter till ett aktivt utvecklande liv utanför 
arbetslivet är en minst lika viktig del av skapandet av självet och identiteten som arbetet.  

Socialdemokratiska studentförbundet anser att arbete handlar om både rättigheter och 
skyldigheter. Arbete ska inte bara ses som individens skyldighet att ställa sin arbetskraft till 
arbetsmarknadens förfogande, utan främst ses som individens rätt till självförverkligande 
genom bra arbete. Här har samhället det avgörande ansvaret att underlätta för människor att 
förverkliga denna rätt – som alltså inte bara handlar om att skapa full sysselsättning utan även 
goda arbeten. Vi ser därför arbetslöshet som ett kollektivt samhällsproblem som inte får 
reduceras till individens duglighet att söka jobb. Socialdemokratiska studentförbundet menar 
att varje människa har rätt till en meningsfull sysselsättning, egen försörjning och god 
arbetsmiljö. Även de som står utanför arbetsmarknaden måste ha ett gott liv. Det finns därför 
en fara med att den sociala välfärden blir alltför beroende av arbetet.  

Full sysselsättning är dock mer än målet om varje människas möjlighet till 
självförverkligande genom bra arbete, det är också det avgörande verktyget för att skapa ett 
jämlikt samhälle med högt demokratiskt deltagande. Full sysselsättning underlättar 
finansieringen av den gemensamma välfärden. Ju fler som arbetar och bidrar till 
samhällsbyggande desto lättare blir det att förena stora grupper i samhället kring finansiering 
av gemensamma lösningar. En generös välfärdspolitik som minskar klassklyftor är avgörande 
för den sociala och institutionella tillit som krävs för att hålla samman det moderna samhället. 
Även ur demokratisynpunkt är full sysselsättning viktig. Arbetslöshet leder till urholkad 
samhällsgemenskap. Full sysselsättning bidrar till att maktbalansen mellan arbetsmarknadens 
parter jämnas ut, eftersom den stärker arbetarnas förhandlingspositioner tack vare avsaknaden 
av en stor reservarmé av arbetslösa. Med en stark förhandlingsposition gentemot arbetsgivare 
skapas förutsättningar att förbättra löner och arbetsvillkor. Fackets roll är central och 
grundläggande och måste därför främjas.  

  

 



 8 

2.1 Delaktighet och integration 

Som socialdemokrater bottnar vår politiska drivkraft i övertygelsen om alla människors lika 
värde. Därför kan vi inte acceptera förtryck och diskriminering av något slag. Samhället 
genomsyras idag av en strukturell diskriminering där exempelvis bostadsmarknaden och 
arbetsmarknaden inte är öppna på samma sätt för svenskar med annan etnisk bakgrund.  

För det socialdemokratiska studentförbundet betyder begreppet integration delaktighet. Först 
när alla människor känner sig delaktiga i sitt samhälle kan man säga att man har en god 
integration. Den svenska integrationspolitiken har misslyckats med sitt uppdrag att ge nya 
svenskar samma reella möjligheter i samhället som övriga medborgare. Vi ser hur den grupp 
som kommit till Sverige i högre grad än andra lider av hög arbetslöshet, social utsatthet och 
fattigdom. Detta har lett till att stora grupper av människor har känt sig utestängda från 
samhället.  

Sverige behöver en politik för delaktighet, en viktig faktor för att känna sig delaktig i ett 
samhälle är att ha ett jobb. Det är av yttersta vikt att de som kommer hit ges möjlighet att 
snabbt ge sig ut i arbetslivet, och tillgodogöra sig tidigare erfarenhet och utbildning i 
hemlandet. Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett mottagande av flyktingar och 
invandrare där varje individ får det stöd och de verktyg som behövs för att etablera sig i 
Sverige. Detta kräver en ökad samordning mellan migrationsverket, kommun, SFI och 
arbetsförmedling för att säkerställa att ingen ramlar mellan stolarna. Det ska inte endast vara 
upp till individen att ensam söka sig genom den byråkratiska djungeln, utan myndigheterna 
måste tillhandahålla lättillgänglig information till alla. Det ska vara lätt att tillgodogöra sig 
tidigare utbildning från sitt hemland och SFI ska blandas med kvalificerad praktik, 
utgångspunkten för denna ska alltid vara individens kompetens och intresse. 

 

2.2 Arbetsmiljö  

Eftersom vi ser arbetet som en förutsättning för ett gott liv och människans 
självförverkligande krävs god arbetsmiljö. Kraven på arbetet kan sammanfattas i följande 
punkter:  

- Trygghet i anställningen  

- En rättvis andel av produktionsresultatet  

- Ett medbestämmande i företagen  

- En arbetsorganisation för samarbete  

- Ett yrkeskunnande i alla arbeten  

- Utbildning – en del av arbetet  

- Arbetstider utifrån sociala krav  

- En jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatserna  
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- En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall   

En god arbetsmiljö handlar alltså även om medbestämmande på arbetsplatsen. Människor som 
upplever att de kan påverka sin situation på arbetsplatsen har, till skillnad från människor som 
känner sig maktlösa på arbetsplatsen, större förtroende för det politiska systemet och är mer 
delaktiga i den demokratiska processen. Medbestämmande på arbetsplatsen är en av de 
viktigaste komponenterna för att skapa en god arbetsmiljö och har således en direkt inverkan 
på demokratin och samhällsgemenskapen.  

Arbetslivet måste utformas med hänsyn till arbetarnas situation och det måste vara möjligt att 
kombinera yrkesliv med fritid. Sjukersättning är en självklar rättighet för dem som under 
perioder inte klarar av att jobba, men det övergripande målet måste vara att ingen ska behöva 
slita ut sig av att arbeta. Det är också viktigt att fullgod rehabilitering och samhälleligt stöd 
finns både för dem som kan ta sig tillbaka till arbetsmarknaden såväl som för dem som på 
grund av sin sjukdom inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Det ska såsom tidigare vara 
möjligt att vara deltidssjukskriven. 

Arbetsgivaren ska ha ansvaret för de anställdas hälsa. Företagshälsovården har en viktig 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppgift som måste bli mer framträdande i 
arbetslivet. I detta arbete ska även arbetsgivaren ta ett stort ansvar. De första 15 
sjukskrivningsdagarna, när det gäller sjukdom relaterat till arbetet, ska vara arbetsgivarens 
ansvar, liksom rehabilitering och vård för skador och sjukdomar som uppkommit under 
arbetstid. 

 

2.3 A-kassan  

En god och inkluderande arbetslöshetsförsäkring är ett sätt att minska klassklyftor. I ett 
samhälle med dålig a-kassa skiftas maktförhållandena på arbetsmarknaden till arbetsgivarens 
fördel och människor tvingas ta vilket arbete som helst så snabbt som möjligt eftersom det är 
svårt att ha råd med att vänta på rätt arbete. Med en låg och snäv a-kassa ökar inte bara 
skillnaden mellan arbetande och arbetslösa, den leder även till att arbetslösa tvingas ta arbeten 
med lägre löner och sämre villkor. Detta leder på sikt till att lågproduktiva arbeten med låga 
krav och dåliga arbetsvillkor blir tillsatta snabbt samtidigt som det kan bli svårt att tillsätta 
högproduktiva arbeten med höga krav och bättre arbetsvillkor. På så sätt ökar klassklyftor och 
en låglönesektor skapas. Starka sociala rättigheter skapar ett tryck på ekonomin att utvecklas. 

Det finns idag vissa grupper som på grund av de höga trösklarna till a-kassan har väldigt svårt 
att kvalificera sig till a-kassan, detta gäller särskilt nyanlända invandrare, unga och studenter. 
Samtidigt är dessa grupper i störst behov av en a-kassa eftersom de står längre ifrån 
arbetsmarknaden än andra. De tvingas därför ta de allra sämsta jobben med de sämsta lönerna 
och villkoren. Konsekvensen av en sådan situation blir en låglönesektor bestående av vissa 
samhällsgrupper. Utan en generös och inkluderande a-kassa med låga trösklar skiktas 
arbetsmarknaden och klassamhället eskalerar.  

Med en generös och inkluderande a-kassa blir de högproduktiva arbetena med höga krav, bra 
anställningsvillkor och höga löner lättare att tillsätta och de lågproduktiva arbetena med låga 
krav, dåliga arbetsvillkor och låga löner blir svåra att tillsätta. Låglönesektorerna slås ut och 
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klassklyftorna minskar. Dessutom får vi en mer effektiv arbetsmarknad med bättre matchning. 
Har människor råd att vänta på rätt arbete har de också råd att investera i utbildning.  

A-kassorna är idag knutna till fackföreningsrörelsen. Att så är fallet bidrar tveklöst till 
Sveriges relativt sett höga fackliga organisationsgrad. Det gynnar fackföreningsrörelsen och 
det gynnar samhället i stort. Den höga organisationsgraden ger fackförbunden tyngd i 
förhandlingarna med arbetsmarknadens andra part, arbetsgivarna, och ökar jämlikheten på 
arbetsmarknaden. Jämlikhet på arbetsmarknaden ger i sin tur den trygghet som krävs för att 
arbetsmarknaden ska kunna vara flexibel och därmed betydligt mindre sårbar för 
konjunktursvängningar. Starka fackföreningar bör ses som en förutsättning för byggandet av 
såväl en stark ekonomi som ett jämlikt samhälle. A-kassorna bör också i fortsättningen vara 
knutna till fackföreningsrörelsen och tjäna som incitament för fackligt medlemskap. 

Vi anser därför att det är av största vikt att a-kassan är generös och inkluderande. Den statliga 
subventioneringen av a-kassan bör återställas till tidigare nivå. A-kassan ska höjas till 90 
procent av inkomsten upp till inkomsttaket. Inkomsttaket ska höjas till att täcka fler 
löntagargrupper. Karensdagarna för a-kassan ska avskaffas. Avgiften till a-kassan ska vara 
avdragsgill. A-kassa ska utbetalas i två år efter uppsägning, eller tre år vid försörjningsansvar. 
Det ska även vara möjligt att genom högre studier kvalificera sig till en ny ersättningsperiod i 
a-kassan. Vid arbetslöshet efter avslutade studier ska studier jämställas med arbete och 
kvalificera för a-kassa.  

  

2.4 Anställningstrygghet  

Att värna om tryggheten på arbetsmarknaden är en av socialdemokratins viktigaste uppgifter 
då anställningstrygghet är en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad. Att inte vara 
fast förankrad på arbetsmarknaden innebär både en ekonomisk och en social otrygghet som 
medför stora svårigheter att planera och styra över sitt eget liv.  

Vi anser att LAS bör skärpas så att större krav ställs på att arbetsgivare tar ansvar för sin 
personalomsättning. Denna skärpning ska bland annat innefatta att LAS inte kan kringgås 
genom att använda sig av bemanningsföretag. Reglerna för arbetsgivarnas möjligheter att 
använda sig av bemanningsföretag bör skärpas. Vidare anser vi att antalet anställningsformer 
bör minska och bli mer enhetligt, samtidigt som samtliga anställningsformer inkluderas i 
LAS. Grunden för all anställning ska vara tillsvidareanställning. Alla som vill ska kunna få ett 
fast bra arbete. Den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar att som arbetsgivare inte 
överutnyttja den möjlighet som finns till tillfälliga anställningar. 

Det finns idag en tendens bland arbetsgivare att genom ”outsourcing” säga upp anställda för 
att istället anlita dem som egenföretagare. På så sätt berövas de tidigare anställda på all form 
av anställningstrygghet och tvingas jobba längre arbetsdagar med lägre lön.  

  

2.5 Jämlikt arbete  

Vi måste gemensamt ta ansvar för att motverka diskriminering och bryta den ofrivilliga 
arbetsdelningen. Offentliga institutioner ska ge lika lön för likvärdigt arbete och rekrytera ur 
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ett mångfaldsperspektiv. Lönespridningen bör minska och de löneskillnader som finns mellan 
olika grupper måste utjämnas. Där den samhälleliga makten finns är vita män verksamma i 
större utsträckning än kvinnor och invandrare. Det motsatta gäller för yrken som betraktas ha 
låg status där det vanligaste istället är att kvinnor och invandrare dominerar. Kvinnor utför 
dessutom majoriteten av det obetalda arbetet med hem och familj. Målet är lika 
förvärvsfrekvens för kvinnor som för män. Socialdemokratiska studentförbundet anser att det 
är av största vikt att lågstatusyrken utvecklas på ett sätt så att dess status i samhället ökar. 
Detta bör ske exempelvis genom generella löneökningar och möjlighet till vidareutbildning av 
personalen inom dessa yrkeskategorier.  

Kvinnors arbete värderas systematiskt lägre än mäns arbete. Den offentliga sektorn har inte 
tagit det ansvar för jämlika löner som är önskvärt och måste därför lägga större kraft vid att 
vara ett föredöme i jämställdhetsarbetet och i att de omotiverade löneskillnaderna utraderas. 
Vi accepterar inte att den gemensamma välfärden subventioneras av kvinnorna. Lönerna i den 
offentliga sektorn måste därför höjas. En individualiserad föräldraförsäkring och rätten till 
heltid är avgörande steg för att skapa en jämställd arbetsmarknad. 

För att åstadkomma ett jämlikt arbete är det också viktigt att hierarkier i arbetslivet blir 
öppnare. Kvinnor måste ha samma möjlighet som män att nå högre befattningar. Olika typer 
av diskriminering måste aktivt motarbetas, ett led i detta är att möjliggöra tillgodoräknande av 
utländska utbildningar i högre utsträckning. 

  

2.6 Rätten till arbete 

Socialdemokratiska studentförbundet vill se en förstärkt arbetsrätt. A-kassan, den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken och olika rehabiliteringsinsatser borde kunna kombineras för att 
stärka den enskildes rätt att få hjälp med möjligheter till jobb, i såväl låg- som högkonjunktur. 
Någon slags arbetsförsäkring – en utvidgning av arbetsmarknadspolitiken – skulle stärka den 
arbetslöses rätt till jobb samtidigt som samhällets skyldighet att bedriva en aktiv 
arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning tydliggörs. Denna försäkring skulle antingen 
kunna skötas av arbetsmarknadens parter eller lagstiftas om politiskt. Dessa rättigheter skulle 
inte heller kunna dras undan genom enkla budgetbeslut i riksdagen och inte utan en 
lagändring. Det är en grym orättvisa att så många människor varken har ett jobb eller en 
dräglig försörjning. Huvudsyftet för en ny arbetsförsäkring är därför att garantera tillräckligt 
goda resurser för en verkligt bra arbetsmarknadspolitik, inklusive rehabilitering i arbetslivet. 

Vikten av en välfungerande arbetsförmedling grundas i vem som har makten över 
förmedlingen av arbete. Vi anser att det ska vara samhällets ansvar att ge människor hjälp 
med att få tillgång till hela arbetsmarknaden samt tolka och förstå arbetsmarknaden. Annars 
får vi en uppdelad arbetsmarknad, exempelvis mellan de som har kontakter och de som inte 
har kontakter. En välfungerande arbetsförmedling, med legitimitet hos både arbetstagare och 
arbetsgivare, kräver att arbetsgivare har anmälningsplikt. Den ska analysera och forska kring 
arbetsmarknaden och det ska finnas utbyte med akademin både vad gäller forskning och 
utbildning. Arbetsförmedlingen ska ha kontor i anslutning till högskolor och universitet. 
Fokus ska vara förmedling – inte kontroll. Socialdemokratiska studentförbundet anser att en 
kraftsamlad arbetsförmedling är väldigt viktig i arbetet för full sysselsättning och en 
sammanhållen arbetsmarknad. 
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2.7 Arbetstid  

Ofrivilligt deltidsarbete är en tydlig klass- och könsfråga där många tvingas leva på osäkra 
marginaler. Vi tycker att heltid bör vara en rättighet och deltid en möjlighet.  

Kampen om normalarbetstiden är en för arbetarrörelsen grundläggande fråga. Under 
1900-talet har arbetstiden successivt minskat i takt med ökad produktivitet i näringslivet, först 
genom fastläggandet av principen om åtta timmars arbetsdag, och under 1930-talet genom 
lagstadgad rätt till semester. 1971 togs också ytterligare ett steg med införandet av två 
helgdagar per vecka.  

Vi ser att behovet av ytterligare sänkningar av arbetstiden blir allt större. I vår del av världen 
har det materiella välståndet aldrig varit högre. En stark produktivitetsutveckling har gjort 
dagens höga levnadsstandard möjlig. Men utvecklingen har sitt pris. Hårdare krav och tuffare 
tempo på arbetsmarknaden har bidragit till en ökning av stressrelaterade sjukdomar och att 
många upplever stora svårigheter med att få vardagen att gå ihop. Tid har blivit en lyxvara.  

Som socialdemokrater ser vi livskvalitet som något mer än möjligheten att konsumera. Det 
handlar i minst lika hög utsträckning om att ha tid och ork för vänner, familj, intressen och 
demokratiskt deltagande. Dagens arbetstider begränsar människors möjligheter till detta.  

Socialdemokratiska studentförbundet anser därför att en förkortning av arbetstiden är 
nödvändig. Vi menar också att en sådan reform är fullt genomförbar genom en omfördelning  
av samhällets resurser, från mer konsumtion till mer tid. Vi vill därför successivt införa sex 
timmars arbetsdag genom att framtida löneökningar tas ut i tid. För oss är det en 
välfärdsfråga. Idag ser vi också en tendens att det ofrivilliga övertidsarbetet ökar. Otydliga 
ansvarsområden och oreglerad arbetstid gör att arbetslivet flyttar ut från arbetet och in i 
fritiden. Vi vill se en skärpning av reglerna kring övertidsarbete, samt en ökad kompensation 
för dem som tvingas arbeta hemma efter kontorstid. 

  

2.8 Fackföreningar  

Fackförbunden är en bärande del av en väl fungerande demokrati. Ett demokratiskt arbetsliv 
förutsätter demokratiska löntagarorganisationer. Fackföreningarna har en mycket viktig roll i 
ekonomin, som möjliggörare av långsiktiga ekonomiska överenskommelser och garanter för 
långsiktig ekonomisk utveckling. Fackförbunden fungerar som nödvändiga och balanserande 
kamporgan för löntagarna gentemot kapitalägare och arbetsgivare. Även som bildande och 
utbildande organ har fackföreningarna spelat, och spelar fortfarande, en enormt viktig roll i 
ekonomin. Att fackföreningarnas förhandlingsstyrka i arbetslivet och plats i samhället 
urholkas är mycket allvarligt – för demokratins vitalitet önskar Socialdemokratiska 
studentförbundet att fackföreningarna i framtiden ska fortsätta spela en betydande roll som 
positiv samhällskraft 

Socialdemokraterna har länge stött en korporativistisk organisering av arbetsmarknaden där 
fack- och arbetsgivarorganisationer själva har fått göra upp om villkoren. Detta har varit 
gynnsamt och bidragit till god reallöneutveckling och att få arbetstimmar har gått förlorade i 
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konflikter. Den flexibla arbetsmarknaden som bara delvis kan tillskrivas globala trender och 
strukturförändringar har urholkat värdet av många gamla uppgörelser. De senaste årens politik 
har rubbat maktbalansen på arbetsmarknaden. Staten bör gå in och återupprätta denna balans 
för att nya rimliga avtal ska kunna upprättas. Fackföreningsavgifter ska vara avdragsgilla. 
Fackföreningarna ska också mycket mer aktivt än idag använda sitt ägande i olika företag och 
av kapital, för att främja en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk 
utveckling.  

Fackföreningar har även en viktig roll att spela för en internationell solidaritet arbetare 
emellan. Vi ser gärna ett stärkande av den globala fackföreningsrörelsen samt att Sverige 
aktivt arbetar för att ILO:s konventioner efterlevs av svenska företag, oavsett var deras 
verksamhet är placerad. 

  

2.9 Företagande 

Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett arbetsliv där människor lätt kan starta och 
driva projekt och idéer i form av företag. I dagens arbetsliv är det dock inte lätt att vara 
egenföretagare då hela socialförsäkringssystemet är utformat för en reguljär löneanställning. 
Vi vill att det ska vara lätt att gå från lönearbete till egenanställning, samt att regelverk och 
trygghetssystem är väl anpassade för att skapa en likvärdighet mellan försörjningsformerna. 
Socialdemokratiska studentförbundet ser dock en oroande utveckling där löntagare tvingas bli 
egenföretagare för att fortsätta arbeta för företaget där man tidigare hade sin anställning. För 
att företagandet och entreprenörskapet ska bli verkligt fritt och frivilligt krävs det att det är 
lätt att få en anställning. 

Vi vill se en näringspolitik där Sverige satsar på högteknologiska och innovationsintensiva 
sektorer som drivs framåt av välutbildad arbetskraft. Ett utvecklat samarbete mellan 
forskningen och näringslivet ska göra det lättare att kommersialisera nya innovationer utan att 
kompromissa med den akademiska friheten. Socialdemokratiska studentförbundet ställer sig 
positivt till satsningar på etablering av fler industrispecifika kluster där företag och 
utbildningsinstitutioner inom samma sektor samordnas för att skapa synergieffekter. 
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3. Välfärd  

Välfärd är en viktig del av social demokrati. En stark välfärd är ett kraftfullt verktyg för att 
öka människors frihet och jämlikhet. Inom välfärdens ram ryms sådana nyttigheter som vi valt 
att styra demokratiskt och finansiera solidariskt, via ett omfördelande skattesystem. Välfärden 
ska baseras på principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Det som 
inryms här är sådana tjänster som ligger nära de behov som alla människor har en rättighet att 
få uppfyllda, oavsett socioekonomisk bakgrund. Alla ska ha rätt till en god välfärd och 
behandlas jämlikt utefter vilka behov respektive individ har. 

 Ett gemensamt och demokratiskt system för välfärd innebär också något mer än de konkreta 
välfärdstjänsterna. Det inbegriper även en gemensam arena för möten mellan människor. Den 
bidrar till att alla människor kan känna sig delaktiga i samhället, vilket skapar samhörighet, 
ömsesidig förståelse och är ett sätt att motverka ojämlikhet och maktlöshet. Denna välfärdens 
funktion är måhända bland de viktigare – att utgöra ett reellt alternativ till den logik som 
präglar många andra områden i samhället.  Inom den demokratiskt styrda välfärden kan 
medborgarskapet också förverkligas, inte efter betalningsförmåga eller anpassningsvilja, utan 
genom att människor inom välfärden erbjuds andra möjligheter att vara människa på än på 
marknaden. Offentliga sektorn kan därmed vara ett forum för självförverkligande och 
upplevelser bortom vinstkrav, likriktning och konkurrens. Att den gemensamma sektorn 
präglas av demokrati är därför viktigt, samt att denna formas för att flytta ned makt till 
brukare och medborgare. 

Socialdemokratiska studentförbundet vill se en offensivare satsning vad gäller de politiska 
målen med välfärden. Vi lever i en tid där den privata konsumtionen övergöds medan den 
offentliga sektorns behov inte tillgodoses. Vi vet att offentlig konsumtion leder till mer 
jämlikhet medan den privata tenderar att vara mycket ojämlikt fördelad. Vi vet att det inte är 
mycket dyrare att anställa någon i offentlig sektor än att betala någons arbetslöshet. Vi vet att 
många tjänster i den offentliga sektorn är miljövänliga och ger människor en bättre vardag. 
Välfärden, eller den offentliga sektorn, bör göras till en tillväxt- och miljöbransch, inte i 
gängse mening, utan i betydelsen att vi i framtiden vågar öka den offentliga sektorns andel av 
ekonomin. Så kan vi vara klimatsmarta, öka sysselsättningen och minska klyftor.  

För att upprätthålla förtroendet för välfärden är det nödvändigt att även resursstarka grupper 
känner sig mer tilltalade av det offentliga än av privata alternativ. Vi måste undvika den 
utveckling vi sett i andra länder där det skapats två parallella välfärdsystem, ett privat och ett 
offentligt. Socialdemokratiska studentförbundet är övertygat om att detta scenario undviks 
genom den generella välfärden är av så pass god kvalitet att privata alternativ inte efterfrågas. 

Vi vill använda den offentliga sektorn som ett instrument att demokratisera samhället och 
ekonomin. Vår offentliga sektor ska vara vägledande för det privata näringslivet och användas 
för att prova olika former av inflytandemodeller såsom arbetsplatsdemokrati, ägarlösa företag 
och olika former av spridda ägandeformer som alla ökar samhällets, konsumenternas, 
löntagarnas och medborgarnas inflytande över ekonomin. 
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3.1 Verksamhet, styrning och finansiering  

Samhället ska ansvara för en likvärdig och offentlig välfärd över hela landet. Detta görs 
lämpligen genom att staten garanterar kommuner och landsting resurser utifrån rådande lokala 
förutsättningar. Socialdemokratiska studentförbundet är positivt till ett ökat lokalt inflytande 
på delar av välfärdspolitiken. På så sätt kan politiken anpassas till lokala behov och fler 
människor får möjlighet att delta i den demokratiska processen.  

Socialdemokratiska studentförbundet tycker att välfärden ska vara demokratiskt organiserad 
och drivas utan vinstintresse. Detta dels av rättviseskäl och dels för att det genom 
demokratiska processer ger tydligare påverkansmöjligheter för medborgarna. Vinstintressen i 
välfärden leder allt som oftast till att kostnaderna höjs och att kvaliteten försämras på 
samhällsnivå, eftersom kortsiktig lönsamhet premieras framför kvalitet, långsiktighet och 
verksamhetens del i samhället i stort. På sikt bör de vinstdrivande alternativen avskaffas. Alla 
producenter ska följa samma regelverk angående kvalitet, insyn och avgifter. Alla 
välfärdsproducenter ska ta sig an sin beskärda del av resurskrävande fall och prioriteringen 
mellan medborgarna ska grundas på deras behov.  

Det är de folkvalda som slutligen ansvarar för att allas behov tillgodoses, också för dem som 
inte lyckas göra sina röster hörda. Detta bör dock kompletteras med strukturer och system 
som tydliggör ansvarsområden och ger de som nyttjar välfärden möjlighet att uttrycka sin 
vilja och ta upp sina klagomål. Denna potentiella medverkan kan ha stor betydelse för att 
skapa en välfärd som är anpassad till den enskilde människans behov.  

Det är oacceptabelt att det offentliga i egenskap av arbetsgivare inte på ett bättre sätt förmår 
tillvarata sin personals inneboende drivkrafter och engagemang. Personalinflytande är därför 
viktigt, både för att skapa en högre kvalitet och en bättre arbetsmiljö. Lönerna inom många 
personalkategorier bör även höjas, särskilt de sedan länge underbetalda kvinnodominerade 
yrkena. Vid nyanställningar bör krav ställas på att den sökande har relevant utbildning. 
Samtidigt ska de redan anställda ges vidareutbildning för att säkerställa att välfärden sköts av 
utbildad personal. 

  

3.2 Socialförsäkringar  

Socialförsäkringarna ska vara generella och bygga på inkomstbortfallsprincipen. Taken i 
socialförsäkringarna bör vara höga, eftersom den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla 
ska kunna ta del av den. Detta gäller även stora grupper av höginkomsttagare. Idag finns det 
risk att inkomstbortfallsprincipen hotas vid för låga försäkringsnivåer och allt fler vill 
komplettera med privata försäkringar, vilket utgör ett starkt hot mot vår välfärdsmodell. 
Utformningen av socialförsäkringarna ska präglas av förebyggande insatser, långsiktig 
trygghet och en solidarisk fördelning. Nivåerna i socialförsäkringarna bör vara så höga att de 
möjliggör alla människors självständighet och delaktighet i samhället.  

En stor del av försäkringssystemen baseras idag på löntagares behov och rättigheter. I detta 
uppstår problem för studenter, egenföretagare och grupper i samhället som står utanför 
arbetsmarknaden. Socialdemokratiska studentförbundet kräver därför ett 
socialförsäkringssystem som även ger ett fullgott och allmänt försäkringsskydd för dessa 
grupper.  
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Sjukförsäkringen ska vara en del i det omfattande rehabiliteringsarbetet som krävs för att 
komma tillbaka till arbete, helt eller delvis. Självklart måste detta kompletteras med kortare 
vårdköer, och tydligare riktlinjer för vården och arbetsgivaren vad det gäller rehabilitering av 
sjuka. 

Dagens system med karensdagar skapades med syftet att undvika ett överutnyttjande av 
sjukförsäkringen. Karensdagarna slår dock oproportionerligt hårt mot de grupper inom 
arbetsmarknaden som bäst behöver en heltäckande sjukförsäkring. Socialdemokratiska 
studentförbundet anser därför att karensdagen ska avskaffas. 

Socialdemokratiska studentförbundet anser att en individualiserad föräldraförsäkring är en 
viktig jämställdhetsreform . Det ska inte vara möjligt för den ena föräldern att byta bort sin 
ledighet så att hela ledigheten tillfaller den andra föräldern. För att öka tryggheten i relationen 
mellan föräldrar och barn vill vi genomföra en föräldrareform som ger båda föräldrarna rätt 
att samtidigt vara hemma med sitt nyfödda barn i upp till två månader. Därmed skulle båda 
föräldrarna ges möjlighet att utveckla en nära relation till barnet redan från början, vilket är 
betydelsefullt på längre sikt. Vid ensam vårdnad ska ledigheten kunna överföras till anhörig 
om behovet finns. Garantibeloppet för de som ej kvalificerat sig till föräldraförsäkringen ska 
hålla en sådan nivå att föräldrarna ej blir beroende av andra bidrag för sin försörjning.  

Livet är mer än arbetslivet. Alla ska ha rätt till en trygg ålderdom och en bra sista tid i livet. 
Därför ska den generella pensionsåldern inte höjas, människor har rätt att göra annat än att 
arbeta. Att allt fler känner oro för sin pension är inte acceptabelt. Alla ska ha rätt till en 
fullgod pension. En förändring av dagens pensionssystem är därför nödvändig. Dagens 
pensionssystem har flera allvarliga brister. Dels bygger det svenska pensionssystemet på att 
män och kvinnor har ett jämlikt liv både på arbetsmarknaden, i hemmet och på fritiden. 
Verkligheten ser annorlunda ut. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre lön än män och 
kvinnor arbetar oftare ofrivilligt deltid. Det är faktorer som påverkar pensionen. 
Socialdemokratiska studentförbundet kan aldrig acceptera ett pensionssystem som 
systematiskt diskriminerar kvinnor. Samtidigt resulterar dagens pensionssystem i 
inkomstskillnader beroende på när man slutar jobba. Den som har ett mindre fysiskt krävande 
arbete kommer att jobba längre och få ut en hög andel av en ofta ganska stor inkomst. De 
kommer att få en betydligt lägre andel av en från början ofta låg lön. Människor som kommer 
till Sverige mitt i arbetsför ålder får dessutom en lägre pension då de har mindre antal år som 
pensionen räknas på. Dagens pensionssystem ökar metodiskt både klassklyftorna och 
könsorättvisorna.  

Ett pensionssystem där människors trygghet bygger på kapitalplaceringar, aktiespekulation 
och i vilken grad man har tur med dessa ökar ojämlikheten. De stora vinnarna av detta system 
är bankerna och fondbolagen som idag får en större andel av pensionsbesparingarna än 
någonsin. Att pensionsspararna idag är beroende av kapitalplaceringar som många gånger 
verkar emot den enskildes bredare långsiktiga intressen (hållbarhet, trygga anställningar, 
jämlik fördelning) är också ett problem och måste beaktas i ett omformat pensionssystem. 
Socialdemokratiska studentförbundet kräver därför ett nytt pensionssystem som garanterar 
alla, både dagens och morgondagens pensionärer, en trygg och rättvis pension. Som ett steg 
på vägen vill vi dessutom höja de lägsta pensionerna, något som skulle leda till en skälig 
levnadsstandards även för denna grupp. Detta är dessutom en reform som främst gynnar de 
som under sitt yrkesverksamma liv arbetat i låglöneyrken och/eller med deltidsarbeten.  
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3.3 Vård 
 
Sjukvård är en social rättighet och en av grunderna för vår välfärd. En bra vård är något som 
alla ska ha tillgång till, ingen ska behöva leva med osäkerheten att man inte kommer bli  
omhändertagen om man blir sjuk eller skadar sig. Väl fungerande vård kännetecknas inte bara 
av adekvat behandling utan också av att denna ges inom rimlig tid. Långa väntetider till 
vårdcentraler och sjukhusvård samt långa operationsköer är idag några av de största 
problemen med sjukvården och detta är inte acceptabelt. Det finns de människor vars behov 
av vård är diffusa, sammansatta och osynliggjorda. Dessa människor har ofta svårt att hävda 
sitt vårdbehov och samhället har ett särskilt ansvar att tillgodose dem. Behoven behöver 
mötas med insatser av varierande art.  

Vi anser att hälso- och sjukvården är i behov av att förändras ur ett genusperspektiv. Detta 
gäller även den medicinska forskningen. Vi vill ha en hälso- och sjukvård som ges på lika 
villkor utifrån den enskildes behov. Upprepade gånger har det visat sig att vissa grupper ges 
sämre vård än andra grupper utifrån klass, kön och etnicitet. Tillgången till sjukvårdens 
resurser ska inte styras av enskildas samhällsställning eller intressegruppers röststyrka.  

När det gäller vård av människor med psykisk funktionsnedsättning är Socialdemokratiska 
studentförbundet i grunden positiva till avinstitutionaliseringen, men ser också att detta är ett 
område som fått för lite resurser och som måste utvecklas. Människor med psykiska problem 
hamnar ofta på gatan, får för lite hjälp och nekas alltför ofta vård trots att de har stora behov.  

Idag ökar den psykiska ohälsan bland unga i form av stress och depressioner. Detta är ett 
samhällsproblem som alltför länge fått växa i det fördolda. Därför anser vi att psykiatrin 
måste byggas ut och därmed vara tillgänglig för alla. Att må psykiskt bra bör vara lika 
självklart som att vara fysiskt frisk. Därför krävs även preventiva insatser och ökade resurser 
för att säkerställa att alla får hjälp i tidigt skede. Ett exempel skulle kunna vara lagstadgad rätt 
till kurator på varje skola. Den psykiska ohälsan hos HBT-personer är generellt högre än hos 
genomsnittet och därför måste man säkerställa HBT-kompetensen inom den psykiatriska 
vården, på ett nationellt plan. 

Tandvården har de senaste åren alltmer blivit en fråga om social tillhörighet där resurssvaga 
grupper har slutat att uppsöka tandläkare. Socialdemokratiska studentförbundet anser därför 
att en reform av tandvården är nödvändig; dels ur rättvisesynpunkt men också för att den 
offentliga vården även i framtiden ska behålla sin legitimitet gentemot privata alternativ. 
Reformen ska syfta till att förbättra människors möjlighet till tandvård genom att tandvården 
kostnadsmässigt jämställs med övrig sjukvård. Socialdemokratiska studentförbundet 
accepterar inte ett samhälle där tänderna är en klassmarkör. Av samma anledning som vi 
tycker att tandvård inte ska vara en klassfråga, ska heller inte synfel vara det. Därför ska 
kostnader i samband med åtgärder mot synfel vara landstingsfinansierade, på samma sätt som 
övrig vård. 

 3.4 Omsorg  

Grundläggande för välfärdssamhället är att den som behöver ska ha rätt till social service. 
Servicen ska vara behovsanpassad där hänsyn tas till såväl fysiskt som socialt välmående. 
Alla ska ha rätt till en tryggad ålderdom där det ingår att slippa leva i ofrivillig ensamhet. Vi 
vill satsa på sociala och kulturella aktiviteter samt på gemensamma boenden för äldre. 
Aktiviteter för äldre är kommunens ansvar och ska därför också bedrivas kommunalt. 
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Socialdemokratiska studentförbundet är kritiska till den utveckling vi idag ser, där kommuner 
lägger ansvaret för sociala aktiviteter på ideella organisationer. Sådana ideella organisationer 
kan utgöra ett gott komplement till kommunens verksamhet, men får inte utgöra det enda 
alternativet och ökade resurser för att säkerställa att alla får hjälp i tidigt skede. Ett exempel 
skulle kunna vara lagstadgad rätt till kurator på varje skola. Personlig assistans möjliggör ett 
självständigt och rikt liv för många funktionshindrade runtom i landet. Rätten till assistans bör 
därför utvecklas för att innefatta fler än den gör idag och det måste finnas möjlighet till 
individuella lösningar såsom deltidsassistans, reseassistans och assistans på arbetsplatsen. 
Rätten till personlig assistans bör även fortsättningsvis vara lagstadgad. 

  

3.5 Skola  

Vår grundsyn är att alla människor behöver och har förutsättningar för att bilda sig. Kunskap 
är makt och utbildning är en rättighet. Skolan har både ett demokratiuppdrag och ett 
kunskapsuppdrag. Statusen för läraryrket bör höjas, lönen är ett kvitto på hur högt arbetet 
värderas och idag undervärderas lärarnas arbete konstant. Lärarnas roll är avgörande för 
samhällsutvecklingen och deras lön bör sättas i paritet med dels det ansvar lärarna har och 
dels deras utbildningslängd. Därför måste lärarlönerna höjas omedelbar. Därtill bör 
lärarutbildningen kvalitetssäkras. I dess demokratiuppdrag ingår ett bildningsuppdrag vilket 
möjliggör för individen att aktivt kunna delta i och påverka samhället. Både 
bildningsuppdraget och utbildningsuppdraget är viktigt i ett samhälle och skolan har ansvar 
för båda, om än inte ensamt ansvar. Socialdemokratiska studentförbundet anser det vara ett 
problem om utbildningssatsningar görs utan hänsyn till bildningsmöjligheter och det samhälle 
blir fattigare där medborgarna saknar bildning, men har mycket och god utbildning. Vi tror att 
mer och bättre möjligheter till bildning, likväl som mer och bättre möjligheter till utbildning, 
är receptet för ett gott samhälle. Vi ska ha en skola som skapar social integration mellan olika 
grupper och ger unga lika och goda möjligheter att utbilda sig. En del i detta bör vara en 
utvecklad och väl integrerad modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning bidrar till 
inlärning av nya språk och är viktig för elever med invandrarbakgrund och deras 
identitetsskapande. Skolan ska motverka klassamhället, den ska bidra till att ge människor 
utvecklingsmöjligheter oavsett livssituation och bakgrund. Utbildning och bildning är inte 
bara stimulerande för individen utan ökar också den enskildes makt och inflytande. En del i 
detta bör vara en utvecklad och väl integrerad modersmålsundervisning. 
Modersmålsundervisning bidrar till inlärning av nya språk och är viktig för elever med 
invandrarbakgrund och deras identitetsskapande. 

Alla barn har rätt till en bra förskola oavsett föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. 
Socialdemokratiska studentförbundet ser förskolan som en viktig jämlikhetsreform och en 
avgörande del i det livslånga lärandet. Vi förespråkar att förskolan ska vara obligatorisk och 
kostnadsfri. Förskolan ska vara pedagogisk och lämna utrymme för barns behov av stim och 
stoj. Förskolan är en viktig mötesplats där barn tidigt lär känna andra barn med olika 
bakgrund och blir del av ett socialt sammanhang. Det skulle också leda till att fler har 
möjlighet att arbeta, främst kvinnor. Samtidigt måste det finnas barnomsorg som passar för 
alla typer av arbeten och skeenden i livet. Detta innebär att den ska vara tillgänglig dygnet 
runt och finnas på rimligt avstånd. Alla förskolors verksamhet måste genomsyras av ett 
genusperspektiv. Det måste också finnas förskolor med olika pedagogisk inriktning. Vi anser 
att maxtaxan är ett bra verktyg för de människor som vill gå från deltid till heltid utan att 
samtidigt drabbas av de marginaleffekter som gör att hela lönelyftet äts upp av höljda 
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barnomsorgsavgifter. Vi anser detta vara en jämställdhetsfråga då det främst är kvinnor som 
arbetar deltid. Vårdnadsbidraget måste avskaffas.  

Alla ska erbjudas en likvärdig och god utbildning oavsett bostadsort, bakgrund eller 
förutsättningar. Som det ser ut idag finns stora skillnader mellan olika kommuner, och på 
många håll misslyckas skolan med att uppfylla de nationella målen. Socialdemokratiska 
studentförbundet anser att skolan på sikt bör förstatligas. För att underlätta arbetet för en 
likvärdig skola i hela landet fram till förstatligande behöver det kommunala 
huvudmannaskapet underställas statligt ekonomiskt ansvar. 

Alla elever ska ges lika möjlighet. Resurserna till skolan bör generellt sett öka och 
fördelningen måste vara behovsstyrd. Vi anser att allas rätt till likvärdig utbildning av hög 
kvalitet är viktigare än varje elevs rätt att välja skola. Den offentliga skolan är en av de bästa 
mötesplatserna för människor med olika bakgrund.  

De fristående skolorna har lett till att segregationen i skolan har ökat samtidigt som resurser 
försvunnit från den offentliga skolan. På sikt bör friskolorna avskaffas. I en övergångsfas ska 
kommuner ha vetorätt mot etablering av friskolor och möjligheterna till vinstuttag ska 
begränsas. Dessutom ska samma regler gälla för fria respektive offentliga skolor med både 
kvalitativa och kvantitativa krav. Den svenska skolan är och ska vara icke-konfessionell. 
Därför anser Socialdemokratiska studentförbundet att fristående politiska och religiösa skolor 
ska förbjudas.  

Skolan ska vara avgiftsfri. Alla läromedel, aktiviteter inom ramen för skolan samt skollunch 
ska vara avgiftsfria för eleverna. Alla elever ska under sin gymnasietid ha rätt till 
studiebidrag. I största möjliga mån ska eleven ha möjlighet att läsa i hemkommunen. I fall då 
detta inte är möjligt ska studier möjliggöras genom inackorderingstillägg och ersättning för 
resor till och från skolan.  

För att uppnå sitt kunskapsuppdrag måste den offentliga skolan bli mer öppen för pedagogisk 
förnyelse och utveckling. Det behövs ett brett spektrum av olika pedagogiska former och 
utbildningsmetoder i skolan. Detta för att skolan ska kunna möta varje elevs behov. Exakt hur 
detta ska göras bör inte regleras i detalj utan är något som bör vara upp till professionella 
lärare och skolledare i dialog med deras elever. Centralt är att skolan arbetar med källkritik 
och betonar vikten av ett aktivt ifrågasättande av kunskapen som bearbetas. Kunskap idag blir 
nämligen mer och mer av en färskvara och för att kunna delta i de demokratiska processerna 
och i arbetslivet är detta av yttersta vikt. Företag ska inte tillåtas sponsra läromedel eller 
lokaler. Möjligheten till kulturaktiviteter ska finnas nära eleverna, som en naturlig del i 
skolverksamheten.  

Socialdemokratiska studentförbundet anser att vi ska ha en tvågradig betygsskala som 
tillämpas från och med årskurs åtta. Betygsskalan bör vara Godkänt och Ännu Icke Godkänt, 
och med betyg ska alltid följa ett utförligt skriftligt omdöme där det görs tydligt för eleven 
vad den gör bra, vad den bör utveckla och något om hur den kan gå tillväga för att utveckla 
det. En elev med Ännu icke Godkänt ska få extra stöd tills eleven når Godkänt. Detta 
förutsätter att andelen behöriga lärare ökar kraftigt. Elever som inte har godkända betyg i 
grundskolan ska kunna läsa in dessa moment parallellt samtidigt som de påbörjar en 
gymnasieutbildning. Socialdemokratiska studentförbundet vill se att gymnasieskolan har fri 
antagning i så stor utsträckning som möjligt. Socialdemokratiska studentförbundet tar avstånd 
från alla typer av ordningsbetyg. Vi avvisar den ökande uppdelningen mellan ett 
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studieförberedande och ett yrkesförberedande program. Elever kan inte förväntas överväga 
om de vill studera vidare på högskolan redan som femtonåringar. Vi vill slå vakt om att alla 
gymnasieutbildningar ger grundläggande behörighet till högskolan även i framtiden.  

Skolans demokratiuppdrag syftar till att ge eleverna de verktyg och den kunskap de behöver 
för att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. Detta sker genom att skolan lever 
i enlighet med demokratiska principer. Skolan ska behandla elever med respekt men också 
förvänta sig att eleverna behandlar skolan och varandra med respekt. Skolan kan aldrig 
acceptera våld, hot eller kränkande behandling i någon form. Detta är särskilt viktigt eftersom 
skolplikten tvingar in barn och ungdomar i en situation där möjligheterna att undkomma är 
mycket små. På varje skola ska det finnas strukturer och system genom vilka eleverna kan 
väcka förslag, framföra klagomål, utöva inflytande och ta del av relevant information. Om 
eleverna organiserar sig på en skola bör man också stötta denna organisering moraliskt och 
med pratiska förutsättningar.  

En välfungerande SFI undervisning är också en viktig del för förutsättningen för att nya 
svenskar snabbt ska komma in i samhället. Idag håller dock SFI för låg kvalitet och är inte 
tillräckligt anpassad efter individens kunskaper. Detta måste åtgärdas genom bättre 
nivågruppering och yrkesanpassade utbildningar som kan leda direkt till arbete. För att stärka 
kvaliteten behövs också mer resurser och att alla lärare är behöriga. SFI bör lyftas upp till 
statlig nivå för att säkra kvalitet och enhetlig svenskundervisning för alla. 
 
Särskolan är en skolform som bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Idag fungerar 
särskolan i många fall som en avlastningsplats för elever som den vanliga skolan har 
svårigheter att acceptera. Elevgrupperna inom särskolan är blandade på ofördelaktiga sätt och 
förväntningarna på eleverna i särskola är låga. Mycket få människor som har gått i en särskola 
har idag möjligheten att få en stark position i samhället utanför skolan. Majoriteten av alla 
elever med behov av särskilt stöd ska därför få det i samband med undervisning på en vanlig 
skola. För att elever med särskilda behov ska kunna få det stöd de behöver i den vanliga 
skolan krävs det att stor vikt läggs vid att väl integrera och anställa nya specialpedagoger 
inom de vanliga skolorna. Alla elever som behöver stöd ska ha rätt till stöd. Oavsett om de 
har tilldelats en diagnos eller inte. Och majoriteten av allt stöd ska kunna ges inom den 
ordinarie skolverksamheten och inte särskolan. 

För Socialdemokratiska studentförbundets åsikter om den högre utbildningen – se separat 
Högskolepolitiskt Program (senast reviderat 2008). 

 

3.6 Samhällsplanering  

Socialdemokratiska studentförbundet kräver en aktiv statsplanering vilken präglas av 
långsiktighet och hållbarhet. Det offentliga rummet är till för medborgarna och det måste 
finnas rum i samhället som inte är kommersialiserade. Det offentliga rummet får inte 
privatiseras.  

Samhällsplaneringen ska verka för att det sker en social integration mellan människor med 
olika socioekonomisk bakgrund. För att minska segregationen är det viktigt att boendeformer 
blandas, att hyresrätter och bostadsrätter ligger i samma område och att villor och 
flerfamiljshus finns i samma stadsdel. Vi ser ett behov av att skärpa bostadsförsörjningslagen 
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för att kunna bryta bostadssegregationen. Bygglov ska kunna villkoras med upplåtelseform 
för att förhindra en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Den sociala bostadspolitiken 
bör ha höga mål när det gäller blandning av olika samhällsgrupper och metoder för att uppnå 
detta måste ständigt utvecklas. Det är också viktigt att inom samma område föra in bostäder i 
olika prisklasser. Vi vill se en förtätning av innerstadsområdena. Denna förtätning bör 
genomföras med syfte att bygga bort bilbehoven. För att få en mer levande stadsmiljö bör 
bostäder, arbetsplatser, föreningslokaler och affärer blandas. 

Vi behöver en samlad politik för ett jämlikt samhällsbyggande över hela landet. Städerna bör 
planeras för ett samhälle där bilen har minskad betydelse och där stor vikt ges till kollektiv- 
och cykeltrafik. På sikt vill vi se bilfria innerstäder. Såväl energisparande som estetiska 
faktorer måste väga tungt i stadsplaneringen. Skapandet av god, nyskapande arkitektur måste 
stimuleras och uppmuntras. Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett bibehållet och 
utvecklat strandskydd. 
 
Allt större del av Sveriges befolkning lever i städer. Befolkningen i storstäderna växer medan 
utvecklingen i de flesta landsbygdskommuner är den motsatta. En åldrande befolkning på 
landsbygden bidrar till de ökande skillnader i levnadsvillkor som finns mellan stad och land.  
Socialdemokratiska studentförbundet ser fördelar med urbaniseringen men oroas också över 
att det sker i samband med en allt fattigare landsbygd. Vi vill se en politik som minskar 
skillnaderna mellan olika regioner. Förutsättningarna för en livskraftig landsbygd kan stärkas 
genom exempelvis infrastrukturinvesteringar, utlokalisering av offentlig verksamhet och 
regionala branschprogram. 

Jämställdhetsperspektivet har länge varit ett eftersatt område i samhällsplaneringen. 
Socialdemokratiska studentförbundet kräver en feministisk stadsplanering. Framförallt 
kvinnor, men även män, känner idag rädsla och otrygghet, därför måste städerna planeras och 
byggas för att förebygga detta. Det handlar om allt från god belysning och gångtunnlar till 
stadsstrukturen och socialt liv. Ett jämställdhetsperspektiv är nödvändigt i detta arbete.  
Staden ska vara tillgänglig för alla – att anpassa bebyggelse för funktionsnedsatta är därför 
viktigt. Det handlar om att underlätta framkomsten på trottoarer, i parker, vid 
övergångsställen och i offentliga såväl som privata byggnader.  

  

 3.7 Bostäder  

Socialdemokratiska studentförbundet stöder en aktiv bostadspolitik. Var och hur människor 
bor påverkar både individuella personers välfärd och möjligheterna att motverka segregation 
och sociala klyftor. Bostadssituationen måste därför vara central i socialdemokratisk politik. 
De senaste åren har en utveckling ägt rum som inneburit att bostaden allt mer ses som en 
status- och spekulationsvara. Socialdemokratiska studentförbundet accepterar inte denna 
utveckling utan vill istället se en god bostadspolitik som bygger på bostaden som en rättighet. 
En god bostadspolitik kräver en betydligt mer aktiv bostadspolitik än den som har förts de 
senaste åren. Vi ser en fördel med att olika boendeformer blandas. Den otillräckliga 
bostadspolitiken har lett till ökad segregation och att samhällets svagaste grupper har trängts 
ut från bostäderna och hamnat på gatan. Med den rådande situationen är det av allt större vikt 
att inte förlita sig på privata byggandet. Staten tillsammans med kommunerna behöver ta ett 
större ansvar för att bygga och i större utsträckning använda sig av de kommunala 
bostadsbolagen. Eftersom boendet är en grundläggande rättighet kan staten inte lämna ifrån 
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sig det yttersta ansvaret för att denna blir tillgodosedd. Det innebär också att kommunala 
bostadsbolag inte ska vara föremål för avreglering. 

På bostadsmarknaden idag omfördelas systematiskt resurser från dem som inte äger sin bostad 
till dem som äger sin bostad. Detta sker genom riktade subventioner för bostadsrätter och 
villor, så som ränteavdrag, samtidigt som hyresrättens stöd dragits in. Detta har gjort att 
hyresrätten aldrig varit så missgynnad som den är idag. En konsekvens av detta är att 
byggandet av hyresrätter i det närmaste är obefintligt, trots enorma ungdomskullar som de 
kommande åren ska ut på en ofta överbelastad bostadsmarknad. Socialdemokratiska 
studentförbundet kräver därför att ett nytt system för bostadsbeskattning måste införas så att 
neutralitet mellan boendeformerna uppnås. De så kallade ränteavdragen bidrar särskilt till 
ökad privat belåning av bostadsrätter och bör avskaffas. 

Ett stort problem, både samhällsekonomiskt och för individerna, är de skyhöga 
bostadsrättspriserna, särskilt i våra storstäder. Idag krävs ofta att man har en årslön på banken 
för att få en bra bostad. Bostadsmarknadens prisuppgångar leder också till stor osäkerhet i 
ekonomin, de senaste åren finansbubbla och efterföljande kris var till stor del pådriven av en 
alltför aggressiv amerikansk privatbostadsmarknad. Socialdemokratiska studentförbundet ser 
behoven av en reglering av privatbostadspriserna. 

Hemlösheten har ökat, speciellt i de stora städerna. Hemlöshet är ovärdigt ett 
välfärdssamhälle och ska inte förekomma. Därför krävs en nollvision. Alla som önskar en 
bostad har rätt till det, för dem som inte klarar av vanligt boende ska anpassat boende 
erbjudas.  

Sverige har ett åldrande husbestånd som till stor del är byggt i samband med rekordåren under 
60- och 70-talens miljonprojekt. Socialdemokratiska studentförbundet anser att vi gemensamt 
måste se till att dessa hus rustas upp, detta bland annat för att höja den sociala standarden och 
för att få ekologiskt hållbara fastigheter.  

Bostadsförmedlingar med kösystem är det mest rättvisa sättet att fördela lägenheter. Detta bör 
ske i offentlig regi genom kommunala eller regionala bostadsförmedlingar. Regleringar måste 
finnas om att privata värdar ska lämna alla sina lägenheter till dessa offentliga 
bostadsförmedlingar.  

Socialdemokratiska studentförbundet anser att det ska vara trevligt att bo. Vi vill se en aktiv 
bostadspolitik som också tar hänsyn till hur den bredare boendemiljön ser ut, att det finns 
tillgång till bra kommunikationer och grönområden, att inga boendeområden ska lämnas att 
förfalla. Vi ser positivt på brukarinflytande och olika former av kooperativ för bättre boende. 
Vi tror att människor gärna tar gemensam hand om sin boendemiljö om de ges 
förutsättningar. 

 

3.8 Familjen  

Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett samhälle som respekterar och ger plats för alla 
människors kärlek. Idag lever långt ifrån alla människor i en heterosexuell parrelation. Detta 
till trots är fortfarande kärnfamiljen den rådande. Socialdemokratiska studentförbundet vill 
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motverka denna norm och ge alla människor rätt att forma sina familjeliv så som de själva 
behagar. Vi förespråkar en vigselförrättning skild från religiösa samfund.  

Oberoende av vår civila status, sexuella läggning eller kön kan vi känna längtan efter barn. 
Det ska inte finnas någon lagstiftad skillnad mellan människors möjlighet till att bli förälder. 
Socialdemokratiska studentförbudet anser att alla kvinnor ska, oavsett familjesituation, ha rätt 
att insemineras. Vi anser även att det är alarmerande att så pass få homosexuella par har 
godkänts som adoptivföräldrar trots att många ansökningar har gjorts.  

Idag råder stor brist på tillgängliga familjehem. Bristande utredningar och utvärderingar 
bidrar till ett otryggt boende för barnet/ungdomen. Det Socialdemokratiska studentförbundet 
tycker att man ska utöka det kollektiva boendet, så pass att det finns fler tillgängliga 
familjehem och kollektiva boenden än hemlösa fosterbarn. Ett barn ska vara garanterad en 
plats på ett kollektivboende. På så sätt blir det kollektiva boendet en slags garanterad 
minimistandard då det inte skulle fundera hos den nya familjen. 

 

3.9 Folkhälsa  

Folkhälsa är en fråga om klass och kön. Oftast förknippas folkhälsoarbete med individuella 
levnadsvanor såsom fysisk aktivitet och matvanor. Levnadsvanorna beror dock i mycket hög 
utsträckning på sociala och ekonomiska livsvillkor. Därmed avgör livsvillkoren vilken 
hälsoutveckling man kan förvänta sig. Goda livsvillkor leder till bättre levnadsvanor, bättre 
hälsa, lägre ohälsotal och längre liv. Fetma och stress är två av de vanligaste klass- och 
könsrelaterade ohälsosymptomen vi ser idag. Generellt är fler kvinnor än män stressade och 
upplever obalans i livet, människor i de lägre sociala skikten är oftare feta än människor i de 
övre sociala skikten. För att förbättra folkhälsan måste livsvillkoren för de socioekonomiskt 
svagaste grupperna förbättras. En god allmän folkhälsa är nära förbunden med små sociala 
och ekonomiska skillnader i samhället. Detta gäller förstås både nationellt som internationellt. 
Att skapa förutsättningar för en god hälsoutveckling kräver ett helhetsperspektiv där 
folkhälsofrågorna finns med inom alla politikområden, exempelvis en trafikplanering som 
premierar cykel som färdmedel och en stadsplanering som ger utrymme för spontanidrott. 
Fokus i folkhälsoarbetet ska ligga på livsvillkor snarare än på livsstil och individperspektiv.  

Ett viktigt, och delvis nytt, perspektiv på folkhälsa som vi ser som ett nödvändigt komplement 
till de ovan nämnda är generationsperspektivet. Med det menar vi de negativa effekter på 
folkhälsan som framförallt 90-talets nedskärningar har lett till, och som mer än några andra 
drabbat 80-talister och efterkommande. Politiska förändringar såsom nedskärningar i 
föreningsstöd, den ökande andelen gymnasieskolor som tar betalt för skolluncher och den 
drastiska minskningen av vuxna, såväl kuratorer som lärare, i skolan har oundvikligen fått 
konsekvenser för dagens unga, deras hälsa och ohälsa. Socialdemokratiska studentförbundet 
vill se en folkhälsopolitik som tar generationsperspektivet i beaktande och vänder den 
utveckling som gjort idrott och skollunch till klassfråga för en hel generation. 

Det finns andra grupper som är över representerade när det kommer till ohälsa. Bland dessa 
personer med funktionsnedsättning är behoven av vård ofta större än för andra även om man 
bortser från den vård som funktionsnedsättningarna kräver. Den här ohälsan måste tas särskild 
hänsyn så att folkhälsoåtgärderna blir tillgängliga även för denna grupp. 
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4. Klimat och miljö  

Mänskligheten står inför sin kanske största utmaning i historien. Utsläpp från vår industri, 
vårt jordbruk, våra transporter och vår energisektor får ekosystem efter ekosystem att kollapsa 
och leder till en global uppvärmning med oöverskådliga konsekvenser. Vi förbrukar jordens 
ändliga resurser i en allt snabbare takt samtidigt som vi fortsätter skruva upp vår konsumtion 
och produktion. Socialdemokratiska studentförbundet anser inte att vi här rätt att förbruka 
jordens resurser mer än vad som är hållbart för att lämna världen till kommande genrationer i 
samma eller bättre skick än den var under vår levnad. Kapitalismen och därigenom vår livsstil 
är inte hållbar ur ett ekologiskt perspektiv då den är beroende av en rovdrift på vår planet. Att 
på ett radikalt sätt ändra konsumtionsmönster och produktion på ett miljömässigt hållbart sätt 
är samhällets ansvar.  

Kampen för en hållbar utveckling handlar också om rättvisa. Grupper som är privilegierade i 
vårt kapitalistiska och patriarkala system så som västerländska män från överklassen har idag 
ett betydligt mycket större ekologiskt fotavtryck än vad förtryckta grupper, så som, 
arbetarkvinnor i utvecklingsländer har. Samtidigt är det fattiga i tredje världen som kommer 
att få betala notan för de rikas frosseri. Arbetet för ett hållbart samhälle är därför inte ett 
arbete där vi alla har lika ansvar och lika skyldigheter. Det är den rika delen av världen som 
måste genomgå mest radikala förändringar för att vi ska få ett hållbart samhälle. Kampen för 
en hållbar utveckling är därför en del av en sedan länge pågående klasskamp.  

Patentlagstiftningen kan komma att behöva ses över föra att underlätta tekniköverföring till 
utvecklingsländer. Tekniköverföring är nämligen ett ytterst viktigt instrument ifråga om att 
lyfta u – länderna ur deras fattigdom och kan också ha stor betydelse vad gäller att utrusta 
fattigare länder med mer klimatvänlig teknologi. 

  

4.1 Hållbar utveckling  

Vårt användande av fossila bränslen, miljöfarliga ämnen och icke förnybar energi håller på att 
förstöra vår värld. Vi kan inte fortsätta att förbruka den mängd energi som vi gör idag utan att 
vi har ett svar på varifrån denna energi ska tas på lång sikt. Det är hög tid att agera för att 
garantera en hållbar utveckling.  

Miljöhänsyn måste inkluderas i ekonomiska beräkningar och marknadspriser. Vi anser att 
produkters externa miljökostnader ska internaliseras i produktens marknadspris. Varje 
producent ska ha ett totalansvar för sina produkter. Om marknadspriset på kärnkraftsel och 
fossila bränslen inkluderar miljökostnader och risker kommer priset att höjas. Detta kommer 
att leda till att energiutvinning med hjälp av förnyelsebara energikällor kommer att gynnas. 
Satsningar måste riktas till forskning och utveckling inom miljöområdet. Vi anser även att det 
borde finnas statliga subventioner för individuella åtgärder, exempelvis användning av 
jordvärme och solpaneler eller förbättrad isolering i sitt hem. Sverige bör internationellt verka 
för att den globala handeln med utsläppsrätter skärps och utvidgas till alla aktuella områden 
samt för att få en kärnkraftsfri värld. Det är också viktigt att vi som socialdemokrater är 
tydliga med att ansvaret för en hållbar utveckling inte ska ligga på individnivå. Ofta är det en 
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klassfråga att kunna välja t.ex. ekologisk mat eftersom denna ofta är dyrare. Ansvaret bör 
därför ligga på samhället som kan använda ekonomiska styrmedel, t.ex. skatter, för att ställa 
om produktionen och se till att de miljövänligare alternativen är billigast. I vissa fall bör 
miljöfarlig verksamhet helt förbjudas. 

Kemisk matproduktion är en stor miljöbov och bör motarbetas. Vid offentlig upphandling och 
i den offentliga verksamheten är det nödvändigt med ett miljöperspektiv. Exempel på 
konkreta åtgärder är att satsa på närproducerad mat och arbetskläder av ekologisk bommull, 
samt att offentligt anställda använder miljöbilar i tjänsten.  

Något som sällan uppmärksammas är att vår matkonsumtion har en stor påverkan på miljön. 
Köttproduktion kräver betydligt mer energi än produktion av vegetarisk kost, och vår 
konsumtion av animaliska produkter är idag inte hållbar. Socialdemokratiska 
studentförbundet anser att offentliga inrättningar bör servera enbart vegetarisk och 
näringsriktig kost, samt att ytterligare åtgärder bör vidtas för att minska den animaliska 
konsumtionen i samhället. Vi bör även motarbeta grönsaker och djurfoder som odlas med 
hjälp av bekämpningsmedel som inte är godkända i EU. 

Vår djurhållning är heller inte hållbar, och utfiskningen av haven är ett växande problem. De 
flesta höns i Sverige har fysiska problem, lever kort och illa och normerna för antal kyckligan 
per kvadratmeter är för höga. På samma sätt är normerna för grishållningen sådan att grisarna 
ofta far illa under uppväxt och på väg till slakt, för nötdjuren gäller att de får gå utomhus 
alldeles för kort tid om året. Socialdemokratiska studentförbundet vill se en bättre 
djurhållning med strängare regler för utrymme, utomhusvistelse, rätt att få utöva sina 
naturliga beteenden och parning. Kontrollen måste stärkas och påföljderna ses över. 

Alla fossila bränslen är ändliga. När det gäller oljan råder en allt mer akut brist. Den globala 
olje-toppen närmar sig och vårt välstånd är i mångt och mycket byggt på billig och 
lättillgänglig olja. Socialdemokratiska studentförbundet anser att en politik för utfasning av 
oljan och omställning till ett fossilfritt samhälle måste påbörjas snarast, för både klimatets 
skull och för att en del av oljan ska finnas kvar för att framtida generationer också ska ha 
möjlighet till viss utvinning. Detta innebär exempelvis att matproduktionen, som idag är helt 
beroende av olja för konstgödsel, konstbevattning och transport, kommer att behöva ställas 
om. Det innebär också att flyg och bilar som slukar olja som bränsle, måste fasas ut. 
Omställningen från den oljeberoende ekonomin är en lika viktig hållbarhetsfråga som den mer 
övergripande klimatfrågan. Socialdemokratiska studentförbundet vill se kreativa lösningar på 
hur klimatfrågan ska lösas, exempelvis genom användandet av skattepolitik, 
koldioxidransoneringssystem eller individuella utsläppsrätter. Vi vill styra konsumtion via en 
koldioxidbaserad skatt. Vi vill också se en märkning på kommersiella varor som avslöjar hur 
mycket koldioxid produktionen av varan släppt ut.  

 

4.2 Infrastruktur  

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur i hela landet är en förutsättning både för ett 
jämlikt men också för ett hållbart samhälle och är därför vårt gemensamma ansvar. Det 
offentliga ska gemensamt bekosta och äga landets infrastruktur. En enda allmännyttig aktör 
bör ha ansvaret för att samordna och utveckla tågtrafikmarknaden i ett statligt skötsel- och 



 26 

ägandemonopol. Priserna på att åka tåg bör vara lägre än priserna för mindre miljövänliga 
alternativ.  

En gemensam europeisk satsning på långdistans- och snabbtåg krävs för att minska beroendet 
av flyg på medellånga distanser. Detta kräver utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen samt 
harmoniserade bokningssystem.  

En väl utbyggd kollektivtrafik ska vara grundbulten för transportnätet. Den ska vara avgiftsfri, 
lättillgänglig, miljövänlig, snabb och ägas och drivas i gemensam regi. Alla ska ha möjlighet 
att välja ett fungerande kollektivt alternativ. Gemensamma transporter leder till en minskning 
av personbilstrafiken och därmed även av koldioxidutsläppen. Det ger också möjligheter för 
en flexiblare arbetsmarknad. Regionernas kollektivtrafiksystem bör integreras med varandra 
för att underlätta resande över regiongränser.  

Utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen måste fortsätta. De fossila bränslen som 
används för transporter med bil, lastbil, buss och flyg är den största boven till 
koldioxidutsläppen. Den spårbundna kollektivtrafiken och sjöfarten ska därför prioriteras. 
Järnvägsnätet bör byggas ut och sammanföras med andra länders järnvägsförbindelser. 
Norrbottniabanan, Ostlänken och Götalandsbanan ska byggas. Ekonomiska resurser bör satsas 
på en omfattande modernisering och utbyggnad samt ett omfattande underhåll av järnvägen. 
Incitament ska skapas för att lägga över tyngre transporter från lastbil till järnväg och till en 
ny sjöfart med lägre klimatpåverkan. De gemensamt ägda hamnarna i Sverige bör ses över 
och i de fall där det anses lämpligt rustas upp och moderniseras. Internationella regler för 
fartygstrafiken, liksom övervakning och sanktionering av dessa, måste finnas för att öka 
säkerheten och minimera miljöpåverkan. Socialdemokratiska studentförbundet vill också se 
att utvecklingen mot mer bränslesnåla lastbilsmotorer fortsätter. 

På sikt bör bilarna byggas bort som transportmedel i innerstäderna. Kollektivtrafiken och 
cykel- och gångmöjligheterna ska vara så bra att bilen inte behövs. I storstadsregioner där 
intensiv biltrafik leder till köbildning och höga luftföroreningar är trängselavgifter på kortare 
sikt en bra lösning. Bensinskatten bör höjas för att på så sätt premiera den som köper en 
lättare och mer bränsleeffektiv bil. En god stadsplanering är också viktig för att minska 
samhällets miljöpåverkan. Många små stadsdelscentra är att föredra framför stora externa 
handelscentra som riskerar att öka bilanvändandet. För att hela Sverige ska leva bör det 
utarbetas ett system så att människor i glesbygd inte drabbas hårdare än dem i städerna på 
grund av att det inte finns några alternativ till att använda sig av bilen som transportmedel. 
Fordonsskatten och förmånsbeskattningen ska vara baserad på hur mycket koldioxid bilen 
släpper ut. Gratis parkering och skattelättnader för miljöbilar och bilpoolsbilar skulle ge 
ytterligare incitament till att byta eller göra sig av med sin bil. Alla de fordon som köps in 
eller leasas inom offentlig sektor ska vara miljöfordon.  

Den ökande konsumtionen av flygresor bidrar till höjda växthusgasutsläpp som i sin tur leder 
till klimatförändringar. Framtagandet av alternativa flygbränslen och miljövänligare flygplan 
är en teknisk lösning som ligger mycket långt fram i tiden. I stället är det nödvändigt att göra 
flyget överflödigt som transportmedel på kortare sträckor. Söder om Sundsvall, eller på 
kortare sträckor, bör flyget förbjudas. Idag är flybränsle märkligt nog skattebefriat. Vi anser 
att flygbränsle ska beskattas på samma sätt som andra miljöfarliga transportmedel. Vi ser att 
en sådan åtgärd måste genomföras på global- eller EU – nivå för att bli effektiv. 
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Infrastruktur är inte bara transportmöjligheter utan också system för kommunikation såsom 
Internet och telefoni, samt vårt elnät. Socialdemokraterna måste återuppta ambitionen om att 
hela Sverige ska ha god tillgång till snabba Internetuppkopplingar samt god tillgång till 
telefoni. Allmännyttan och kommunerna bör vara de som är ledande i denna utveckling. 

Dagens elnät sköts av privata elbolag utan helhetsansvar och med ett kortsiktigt vinstintresse 
som styr utbyggnaden. Socialdemokratiska studentförbundet anser att elnätet åter bör 
överföras till statlig ägo med ett förvaltaransvar som innebär att alla delar av landet ska ha en 
säker tillgång till elektricitet. Det är oacceptabelt att statliga företag som vattenfall tillåts driva 
extremt miljöfarlig verksamhet. Miljömål och etikmål bör införas som komplement till de 
vinstmål som normalsätt styr verksamheten hos statliga företag. 

 

4.3 Konsumtion och återvinning  

Boende, livsmedel och transporter utgör ungefär hälften av all negativ belastning på miljö och 
hälsa, och därmed också på både privat- och samhällsekonomin. Socialdemokratiska 
studentförbundet anser att åtgärder måste genomföras för att skapa incitament för att 
konsumera hållbart. Marknaden måste påverkas för att på kort och lång sikt förse marknaden 
med hållbara produkter och konsumenterna måste uppmuntras att konsumera dessa. En 
översyn måste göras om att standardisera förpackningar för att enklare kunna skapa ett 
pantsystem.  

Fastighetsägare måste ansvara för att kompostering äger rum. Företag ska ansvara för att 
samla in och återvinna sina uttjänta produkter. Detta är särskilt viktigt i den miljöfarliga 
elektronikbranschen.  

Den offentliga konsumtionen och produktionen av välfärdstjänster är många gånger mycket 
mer klimatvänlig än den privata varukonsumtionen. Det är därför samhällsekonomiskt 
rationellt, och klimatsmart, att försöka fördela om resursanvändningen från ökad privat 
varukonsumtion till mer av offentlig välfärdskonsumtion. Vi vill också främja ett samhälle 
där mer resurs- och miljövänlig immateriell konsumtion, exempelvis kulturupplevelser, 
ersätter mer miljöovänlig varukonsumtion. När produktionen och tranporten får betala för sina 
utsläpp kommer detta, i viss mån, att ske automatiskt.  

Återvinning måste uppmuntras, regeras i lag och skötas av det gemensamma. Dels för att vi 
helt enkelt inte har råd att slösa på världens resurser genom att bränna upp material som hade 
kunna återvinnas och dels eftersom förbränningen av dessa material orsakar utsläpp av farliga 
och giftiga ämnen. Pengar ska satsas på forskning om hur man ska kunna ta tillvara på och 
återvinna mer material. 
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5. Kultur och fritid  

Vi lever i en kultur och kulturen skapas av alla människor tillsammans, och tillsammans med 
miljön omkring oss. Att främja den kulturella utvecklingen är att främja samhällets och 
människornas utveckling. En aktiv kulturpolitik handlar om att skapa utrymme och 
möjligheter i samhället för mänsklig utveckling. Kulturen, och människan, ska därför också 
tillåtas existera utanför marknadens spelregler. En kulturpolitik på armlängds avstånd från 
både politik och ekonomi kräver fria resurser, utan krav från det byråkratiska, politiska eller 
ekonomiska regelverken. Det är sant att kulturen ofta gynnar den ekonomiska och sociala 
utvecklingen på många sätt, men kulturens roll är bredare än så; att ställa sig utanför det 
förhandenvarande samhället och kritiskt reflektera och påverka det. En aktiv kulturpolitik 
handlar om att skapa dessa förutsättningar för en fri och oberoende kultur. 

Alla människor har rätt att förverkliga sig själva i kulturella uttrycksformer. Kultur- och 
föreningsliv är viktigt för vår gemenskap, medborgaranda och demokrati. Kulturella 
mötesplatser är mycket viktig för integration och kontakt mellan människor från olika sociala 
grupper. Kulturens olika konstnärliga uttrycksformer och medier kan ha en oerhörd 
sprängkraft. Socialdemokratiska studentförbundet vill ha en kulturpolitik som tryggar 
yttrandefriheten, värnar om en folkbildningstradition och ger alla möjligheten att ta del av ett 
rikt kulturliv och få utlopp för sin kreativitet och sitt skapande. 

Idag är kultur till stor del en klassfråga och könsfråga. Ett viktigt medel i kampen mot 
kulturell ojämlikhet är skolan, samt att stat och kommun tillhandahåller möjligheter för 
kulturell utveckling. De traditionella folkbildningsorganisationerna är också en viktig resurs.  

De positiva följder som ett rikt kulturellt deltagande innebär kommer inte endast den enskilde 
till del, utan hela samhället berikas av den ökade kreativitet som ett utbrett kulturliv medför.  

Kulturproduktion hör också ihop med könsrollerna. Detta tar sig uttryck i att män i större 
utsträckning än kvinnor erhåller sponsring och annan ekonomisk ersättning för sitt skapande. 
Detta kan man tydligt se i kulturlivet där män oftast är de skapande och kvinnor de 
konsumerande. I strävan efter ett jämställt samhälle är denna typ av åtskillnad oroväckande. 
Alla ska kunna tillgodogöra och ägna sig åt kultur utan att motarbetas av samhällsstrukturer. 
Liksom det är problematiskt med det ojämställda kulturskapandet där kvinnor 
underrepresenteras så är det lika bekymmersamt att män i allt lägre grad konsumerar kultur. 
Exempelvis har bokläsandet bland unga män under flera år minskat. 

Kulturen är till för alla, och får aldrig reduceras till en avskild del av samhället. Kulturen 
spelar en viktig roll genom att förmedla idéer och både ifrågasätta och ge uttryck för rådande  
samhällsnormer, värderingar och attityder. Genom kulturen kan människor ges mening, 
sammanhang och identitet och den verklighet och vardag som vi lever i kan synliggöras.  

Det kulturpolitiska ansvaret är dubbelt. Det handlar om att möjliggöra för alla att ta del av 
kulturutbudet. Den konstnärliga friheten är av högsta vikt för att garantera att kulturskapandet 
inte hämmas av samhällelig censur eller krav på kommersiell lönsamhet. Ett fritt 
kulturutövande är en viktig ingrediens i en levande demokrati, men hotas då kulturella 
institutioner blir beroende av privata vinstintressen för sin finansiering. Vi vill se att det 
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offentliga tar ansvar för finansieringen av ett kulturliv präglat av mångfald, och att 
marknadens inte tillåts reducera kulturlivet till vad som är kommersiellt gångbart.  

  

5.1 Kultur för barn och ungdomar  

Det är viktigt att barn och ungdomar får kulturupplevelser under sin uppväxt. Skolan måste ha 
tillräckliga medel för att ge eleverna möjlighet att gå på teater, lyssna på konserter eller 
besöka en utställning. De offentligfinansierade kulturinstitutionerna bör också ha ett särskilt 
ansvar för att utforma verksamhet och program som riktar sig till barn och ungdomar.  

Det ligger därför ett stort ansvar på skolorna och våra kulturinstitutioner för att ge alla tillgång 
till hela samhällets kulturarv, och för att förmedla den historia och kultur som återspeglar 
olika sociala gruppers erfarenheter. Kulturskolan måste garanteras medel till undervisning av 
god kvalitet, och ska vara avgiftsfri, så att alla barn och ungdomar ges möjlighet till 
kulturutövning oavsett vilken i kommun de bor. Kulturskolorna bör satsa aktivt på att nå ut till 
barn och ungdomar i utsatta områden. Vidare borde kurser i kreativt skrivande åläggas 
samtliga kulturskolor att erbjuda. Språk är makt. Tillgången till kreativa skrivarkurser handlar 
i slutändan om inflytande och demokrati. Vi tror också att ungdoms- och fritidsgårdarna kan 
spela en större roll än i dag genom att ge unga konstnärer både utbildning, resurser och en 
scen för sitt skapande. Alla ska ha tillgång till ungdoms- och fritidsgårdar. 

  

5.2 Kulturspridning  

En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att garantera ett brett utbud av kultur. 
Kulturstödet kan anta många olika former, men gemensamt för dem alla är att det inte får 
styra innehållet. Stat, landsting och kommuner har en viktig uppgift att stödja konstutövare av 
skilda slag med anslag, men också att underlätta kulturutövande på andra sätt. Det kan t.ex. 
handla om att tillhandahålla replokaler och öppna scener eller subventionera ateljéhyror. 

För att säkerställa en bred kulturell jämlikhet är det viktigt att stat, kommun och landsting tar 
sitt ansvar för att finansiera sådana institutioner som möjliggör för alla att delta i 
kulturutbudet och som uppmuntrar till egen skapande verksamhet. Alla ska ha tillgång till 
kultur oavsett vart i landet man bor. Det ska vara gratis att besöka statliga och kommunala 
museum. Kulturutbudet ska vara tillgängligt för människor med fysiska funktionshinder. Alla 
kulturinstitutioner ska vara rullstolsanpassade och det ska finnas tillgång till bland annat 
blindskrift och hörslingor. Stat, kommun och landsting ska stötta studieförbunden i deras 
kulturarbete.  

 

5.3 Internet 

Internet och ny teknik har öppnat enorma möjligheter för att sprida kultur så att fler kan ta del 
av den. Den breda användningen av Internet innebär en smärre kulturell revolution på mycket 
kort tid. Internet har demokratiserat mycket av samhällsdebatten och kulturen, samtidigt som 
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nya utmaningar för det offentliga livet uppstått. Vi önskar se en fortsatt fri utveckling av 
Internet. 

 Socialdemokratiska studentförbundet anser dock att lagstiftningen bör ses över så att de 
individuella rättigheterna stärks, exempelvis för dem som utsätts för sexuella kränkningar på 
Internet.  

Socialdemokratiska studentförbundet ställer sig positiva till en förändring av upphovsrätten 
som låter oss ta full del av den möjlighet till kultur- och kunskapsspridning som Internet 
erbjuder. Vi tror att en fri och skapande kultur bäst främjas genom allas möjlighet att dela och 
vidareutveckla tankar och idéer som sprids. Praktiskt innebär detta att vi vill skapa ett system 
som kan kombinera fritt privatbruk av upphovsrättsskyddat material och ett 
finansieringssystem för kultur- och kunskapsutvecklarna. 

 

5.4 Bibliotek  

Biblioteken är en oerhört viktig kulturell och demokratisk resurs ur många aspekter. 
Folkbiblioteken är vår mest använda och folkligt förankrade kulturinstitution. Den har därmed 
en viktig uppgift och möjlighet att minska kultur- och informationsklyftorna i samhället, samt 
är en viktig mötesplats. I ett samhälle som ställer krav på ständig omskolning och som 
behöver välinformerade och välutbildade medborgare är biblioteket det kunskapsmässiga 
navet. Det ger fri och obegränsad tillgång till media och databestånd som inte är styrt av 
ideologiska, religiösa eller kommersiella påtryckningar. Biblioteken ska därför vara helt 
avgiftsfria och finnas i varje kommun. Alla bör ha tillgång till bibliotek. I detta fyller 
bokbussar en viktig funktion. Biblioteken har även en viktig pedagogisk roll att fylla genom 
att ge utbildning i hur man söker och värderar information, både i tryckt och i elektronisk 
form. Vi vill även att utbudet och tillgängligheten av ljudböcker ska öka. Socialdemokratiska 
studentförbundet anser att antalet e-böcker som idag finns tillgängligt via våra bibliotek 
kraftigt måste utökas och att målet på sikt ska vara att hela vårt gemensamma kulturarv finns 
tillgängligt i elektronisk form. Biblioteken bör vidare bredda sitt utbud med både TV- och 
datorspel för att öppna upp som en kulturell mötesplats för så många som möjligt, samt för att 
locka till sig nya besökare. 

  

5.5 Idrott  

Idrotten är en del av kulturen och är starkt förankrad i Sverige, främst genom vårt stora 
föreningsliv. Idrottens politiska dimension blir framträdande där människor av olika 
anledningar inte behandlas lika. Idag är herridrott överordnad damidrott, både vad gäller 
resurser och status. Det faktum att idrotten är så starkt könssegregerad är ett problem. Kvinnor 
som ger sig in i mansdominerade idrottsmiljöer som ishockey och fotboll blir ofta förlöjligade 
och osynliggjorda. Socialdemokratiska studentförbundet anser att kommunala föreningsbidrag 
och halltider alltid ska vara underställda jämställdhetsprincipen och att kommunerna ska 
motverka könssegregation i idrottsföreningarna. De skeva ekonomiska förutsättningarna 
mellan herr- och damidrotter måste motverkas genom lagstiftning. 
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Klass och idrott hänger allt tätare ihop. Många idrotter är dyra att utöva och därmed 
förbehållna de rika. I takt med att skolidrotten och det fria föreningslivet krymper till förmån 
för mer eget organiserad och kommersiell idrott växer också klassklyftorna i idrottandet. 
Socialdemokratiska studentförbundet vill se en aktiv utveckling av idrotten som en naturlig 
del i skolan och samhället. 

På samma sätt är idrotten idag etniskt segregerad. Idrotten skulle kunna vara en mötesplats för 
människor med olika bakgrund, idag är den dock väldigt segregerad på grund av ekonomiska 
förutsättningar. Som ett led i detta bör skolidrotten förnyas för att passa de blandade intressen 
som finns hos eleverna. Vi vill se en utveckling där tillängligheten ökar, exempelvis genom 
skolan och fritidsgårdar. Socialdemokratiska studentförbundet vill se en aktiv idrottspolitik 
där integration och jämställdhet är de överordnade principerna. Tillgängligheten till idrottande 
bör vara likvärdig för alla individer i samhället, oavsett fysisk funktionalitet. Hela 
idrottsrörelsen måste arbeta mot den homofobi som finns inom idrotten, samt för att öka 
förståelsen för HBT och genusfrågor. Socialdemokratiska studentförbundet anser även att 
antalet idrottstimmar i skolan bör utökas för att motverka ohälsa bland unga. I dagens 
samhälle präglas idrotten av ett alltmer elitistiskt tänkande. Här bör politiken ta ett ansvar. 
Politiken på detta område bör genomsyras av att idrott är något som är till för alla och därför 
bör även statligt stöd till idrotten användas i denna anda. Vi ser även att detta är en viktig 
klassreform eftersom ohälsan är större i resurssvaga grupper.  
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6. Internationell politik  

En fri rättvis värld är möjlig och genom internationell solidaritet kan den uppnås. Vi tror på 
möjligheterna att öka jämlikheten och att fördela jordens välstånd så att det kommer alla 
människor till del. Vi vill se en värld som präglas av fred och jämlikhet där solidariteten inte 
känner några gränser. Grundförutsättningen för en jämlik värld är fred, säkerhet, rättvis 
handel, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna, rättvis handel liksom 
jämställdhet mellan könen. Dock lever vi i en värld med stora och djupt upprörande 
orättvisor. Vi vill se ny världsordning som grundas på gemensamma regler, solidarisk 
fördelning, jämställdhet och en jämlik och hållbar utveckling.  

Socialdemokratiska studentförbundet anser att Sverige ska vara ett alliansfritt, aktivt och 
ledande land med politik för en mer jämlik värld genom vår utrikespolitik, biståndspolitik och 
handelspolitik. Vår politik måste styras av våra värderingar och inte av en bekväm 
internationell konsensus. Vi vill se en internationell solidariskt politik som bekämpar 
orättvisor och främjar jämlikhet.  

De största hoten mot vår gemensamma säkerhet är ökande klassklyftor, miljöförstöring, 
klimatförändringar och kampen om naturresurser och det faktum att kärnvapen fortfarande 
existerar. Att förhindra ojämlikhet och klimatförstörelse är därför också en politik för fred och 
nedrustning i världen.  

Konflikter sker inte bara kring naturresurser, utan uppstår också på grund av den skeva 
geografiska fördelningen av ägandet i världen. Relationen mellan den rika och den fattiga 
delen av världen bör beskrivas som imperialistisk. Vi vill se ett spridande av det 
internationella ägandet och att utvecklingsländerna ges en möjlighet att själva styra sin 
utveckling. Jämlika maktförhållanden, starkare internationella organisationer och en kraftig 
internationell omfördelning av ekonomiska och politiska maktresurser kan motverka 
imperialism och imperiebyggande. 

Idag är demokratin hotad, vi ser hur stater förtrycker sin befolkning världen över. Vi kräver 
att Sverige arbetar mot förtryck, fattigdom och hunger, för demokratiutveckling och fred. 

Sverige bör ta ställning i specifika frågor; Israel-Palestina, Iran, Afghanistankriget, 
ockupationen av Västsahara, Latinamerika, Darfur, Burma m.fl. 

 

6.1 Internationellt samarbete  

För att uppnå en värld som präglas av solidaritet, jämlikhet, fred och frihet krävs det 
internationellt samarbete. Detta samarbete ska alltid genomsyras av demokrati och respekt för 
de mänskliga rättigheterna. De olika samarbetsformerna som finns idag mellan olika nationer 
måste stärkas och utvecklas för att kunna möta de utmaningar som världen ställs inför i form 
av resursfördelning, miljöpåverkan samt övergrepp mot folkrätten och de mänskliga 
rättigheterna.  
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Socialdemokratiska studentförbundet ser Förenta nationerna, FN, som den viktigaste 
institutionen för att bevara internationell fred och säkerhet. Vi vill se en utveckling av FN som 
leder fram till ett avskaffande av vetot i säkerhetsrådet. FN bör ha rätt att ingripa militärt för 
att skydda civilbefolkningen från övergrepp mot folkrätten eller de mänskliga rättigheterna. 
Detta även bör gälla vid inomstatliga konflikter då en stat inte kan eller vill garantera sina 
medborgare deras fri- och rättigheter. FN-stadgan bör därför förändras för att möjliggöra 
detta. Vi ser även behovet av ett utökat ekonomiskt ansvar inom ramen för FN. Ansvaret ska 
bland annat inkludera att övervaka de globala kapital- och handelsrörelserna, hantera en 
global omsättningsskatt på finansiella transaktioner samt bekämpa gränsöverskridande 
skatteflykt, penningtvätt och korruption. FN:s fortsatta utveckling och förändring är 
avgörande för dess legitimitet. Sverige bör ha en aktiv roll i denna utveckling. 

Det samarbete som finns idag inom Internationella valutafonden, IMF, och Världsbanken 
vilar på odemokratiska grunder. IMF och Världsbanken har för tillfället ett ensidigt 
ekonomiskt fokus utan att ta hänsyn till konsekvenserna av sina egna riktlinjer. IMF och 
Världsbanken måste se till sociala aspekter, jämlikhet, jämställdhet, omfördelning och hållbar 
utveckling vid utlåning. IMF och Världsbanken bör reformeras i denna anda. Styrningen 
måste effektiviseras och utvecklingsländernas inflytande och deltagande i beslutsprocesserna 
måste stärkas. Att medlemsstaternas rösttal avgörs av mängden kapital som de bidrar med till 
organisationen är inte acceptabelt. Vi anser att makten över IMF och Världsbanken måste 
fördelas jämnare mellan medlemsländerna. Arbetarrörelsen bör arbeta internationellt för att 
stärka varandra på ett globalt plan, att stärka den internationella fackföreningsrörelsen borde 
vara en prioritet. 

6.2 Europeiska unionen 

Vi önskar en bred europeisk union där det finns en mycket tydligare demokratisk koppling 
mellan de folkvalda och folket än vad det gör idag. Europeiska Unionens grundläggande 
målsättning ska vara full sysselsättning, hållbar utveckling (såväl ekonomiskt som socialt och 
ekologiskt), demokrati, ekonomisk, politisk och social jämlikhet samt jämställdhet mellan 
män och kvinnor. Penningpolitiken, finans- och handelspolitiken, liksom varor, tjänsters och 
kapitalets fria rörlighet, ska underordnas dessa målsättningar.    

Konkret bör socialdemokratiska studentförbundet verka för att Europeiska unionens fördrag, 
direktiv, policydokument med mera fastslår rätten till arbete, arbetsplatsdemokrati och 
fackliga rättigheter som strejk och sympatiåtgärder. Den ska garantera alla bostad och 
avgiftsfri utbildning, vård och omsorg. Den ska markera mot inskränkningar i den personliga 
integriteten, skydda en verklig rörelsefrihet för människor och stadfästa en solidarisk 
migrationspolitik. Varje medborgare ska tillförsäkras samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Samkönade och tvåkönade par ska erkännas samma rättigheter. Varje land ska 
tillåtas bedriva en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik inkluderande strikta införselkvoter, 
försäljningsmonopol och reklamförbud. Därutöver bör en europeisk allemansrätt införas.  

Socialdemokratiska studentförbundet vill se en geografisk utvidgning av den Europeiska 
Unionen. Politiska frågor bör behandlas och beslutas om på den nivå som är lämpligast för det 
aktuella politikområdet, lokal, nationell eller överstatlig. All bestämmanderätt som inte 
uttryckligen tillkommer unionen ska stanna kvar hos de nationella parlamenten och fördragen 
ska kompletteras med en sådan bestämmelse.  
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Öppenhet och demokratins möjligheter måste främjas inom EU. Att våra ministrar fortfarande 
förhandlar bakom lyckta dörrar och att många av dokumenten kring dessa möten är 
otillgängliga är oacceptabelt och alla EU:s institutioner bör därför underordnas 
offentlighetsprincipen. Ett starkt europaparlament med direktvalda politiker är en god väg för 
ett demokratiskt EU. Vi måste lämna den ökade juridifieringen av politiken där EU-
domstolen får allt mer inflytande på den politiska maktens bekostnad. Vi vill se ett EU som i 
framtiden står förebild för omvärlden och dessutom stärker individuella medlemsländer, men 
ett sådant EU kan aldrig skapas utan politiska avvägningar och beslut. Av denna anledning 
bör maktbalansen mellan EU-domstolen och övriga institutioner ses över för att säkra 
politikens möjligheter till reellt beslutsfattande.  

Liksom dagens Europa står inför många utmaningar ser vi många möjligheter. Tillsammans 
kan vi bygga ett socialdemokratiskt Europa. Med kraftiga satsningar på sociala reformer, 
kollektiva transportmedel, ny infrastruktur, utbildning och forskning kan vi bli en 
föregångsregion. Genom att aktivt motarbeta diskriminering och exkludering kan vi bygga ett 
Europa där alla är välkomna. För att bygga det Europa vi vill se måste socialt ansvar gå hand i 
hand med ekonomisk utveckling. Genom stärkt samarbete och en handlingskraftig politik kan 
socialdemokrater i Europa stärka välfärdsstaten och skapa ett socialdemokratiskt Europa. 

Fördrag, direktiv och övriga överstatliga beslut ska utformas så att de anger en miniminivå 
vad gäller exempelvis sociala och politiska rättigheter och miljö-, hälso- och 
konsumentskydd. Enskilda medlemsländer ska ha rätt att besluta om ytterligare stärkta 
rättigheter och skydd. 

Vi vill också se ett EU som aktivt samarbetar med utomeuropeiska länder för en bättre värld. 
EU får aldrig acceptera orätt i omvärlden och som en av världens största ekonomier har vi ett 
särskilt ansvar att verka för jämlikhet, rättvisa och solidaritet gentemot vår omvärld. 
Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett närmare samarbete inom ESP, dess 
ungdomsförbund ECOSY och Europafacket, för ett socialistiskt Europa. Ett starkt världsfack 
(ITUC) skulle kunna gynna demokrati och globala rättigheter för arbetare. Fackföreningar 
innebär möjligheten att demokratisera ett land inifrån på ett sätt som förhandlingar mellan 
eliter inte kan göra. 

Europeiska och monetära unionen (EMU) har visat sig vara ett ekonomiskt misslyckande. En 
gemensam räntepolitik i ett område med så pass stor variation i tillväxttakt och inflationstakt 
fungerar inte. Svenska folket har sagt nej till EMU. Det var ett klokt beslut. 
Socialdemokratiska Studentförbundet är motståndare till ett svenskt medlemskap i EMU. 

6.3 Skuldavskrivning och biståndspolitik 
 
Socialdemokratiska studentförbundet kan inte se en jämlik och hållbar global utveckling utan 
bistånd och avskrivning av de fattiga ländernas skulder. Fattigdom handlar inte bara om brist 
på ekonomiska resurser och tillgångar. Fattigdom är också brist på möjligheter, makt, 
säkerhet och goda institutioner.  
 
Skuldavskrivning bör kombineras med krav på demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Allt bistånd bör syfta till att bekämpa fattigdom, höja levnadsstandarden i 
mottagarländerna och öka demokratin. Detta genom att uppnå långsiktiga lösningar med 
målet att landet på sikt ska klara sig utan bistånd och utvecklas av egen kraft. Bistånd och 
fattigdomsbekämpning får aldrig komma att bygga på underordningsprinciper mellan hjälpta 
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och hjälpare vilket kan ställas emot solidaritetsprincipen. De ska syfta till hjälp till självhjälp. 
Allt utvecklingsarbete som bedrivs ska belysas ur ett genusperspektiv. Särskilt viktigt är 
också att kvinnors rätt till utbildning, samt sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodoses. 

Viktiga led i utvecklingssamarbetet är dels utbildning, bekämpning av HIV, stöd till det civila 
samhället och partistöd som utgör en central roll i ett lands demokratisering. Särskilt viktigt är 
också kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter samt rätt till utbildning. Vi anser att det 
genom detta byggs förutsättningar för demokratiska, sociala och ekonomiska framsteg. Vidare 
får tillgången på läkemedel aldrig bli en exklusiv vara för den ekonomiskt starka delen av 
välden då det är en nödvändighet för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Socialdemokratiska 
studentförbundet anser därför att patentlagar ska kunna inskränkas när de kommer i konflikt 
med de mänskliga rättigheterna.  

Vi vill se att Sverige går före i fattigdomsbekämpningen och avsätter minst två procent av 
BNI till bistånd. Det svenska biståndet ska motverka korruption. Precis som alla andra 
skattepengar ska också biståndet användas effektivt med bättre uppföljning och större 
långsiktighet och inte bara fokusera på kortsiktig målstyrning. Vidare ser vi att 
skuldavskrivningar, internationellt miljöarbete, flyktingmottagande, exportstöd och 
fredsbevarande uppdrag inte får belasta biståndsbudgeten.  

 

6.4 Asyl- och flyktingpolitik  

Grunden i all asyl- och flyktingpolitik måste vara rättssäkerhet, solidaritet och 
medmänsklighet. För oss är det en självklarhet att människor som förföljs eller förtrycks på 
grund av bland annat kön, sexuell läggning, etnicitet, politiska åsikter eller religiös 
tillhörighet ska ges starkt skydd, något som idag inte alltid efterlevs. Detta gäller även 
klimatflyktingar. Socialdemokratiska studentförbundets vision är en gränslös värld där 
människor kan röra sig fritt.  

Den svenska, europeiska och internationella asyl- och flyktingpolitiken måste förbättras på en 
mängd områden. Det ska vara möjligt att lagligt ta sig till Europa för att söka asyl. Vi vill 
också se möjligheter att söka asyl på europeiska länders ambassader utomlands. Alla stater 
har ett gemensamt ansvar för världens flyktingar och vi i Europa och framför allt i Sverige bör 
gå före. Socialdemokratiska studentförbundet vill se förändringar i form av att FN:s 
flyktingkvoter ökas för att motsvara det behov som finns. Vi anser att det även ska vara 
möjligt för asylsökande att söka tillfälligt visum. Vi vill även se att de människor som flyr 
inom sitt eget hemland skall betraktas som flyktingar och omfattas av FN:s 
flyktingkonvention samt att krigsvägran ska vara ett skäl för att söka asyl.  

Asyl- och flyktingpolitiken inom EU måste bli mer generös. Detta kräver en ökad samordning 
där alla länder har ett gemensamt ansvar att ta emot flyktingar efter förmåga. Principen att 
asyl ska sökas i det land dit en flykting först anländer bör avskaffas, asyl ska istället sökas till 
hela EU. Transportörsansvaret måste avskaffas, då enskilda företag aldrig kan garantera en 
asylsökandes rättigheter och säkerhet. Uppehållstillstånd inom EU bör ges automatiskt av 
humanitära skäl om besked inte ges 12 månader efter att asylansökan har lämnats in.  
Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett EU där asylsökande tillförsäkras samma 
sociala rättigheter som unionens egna medborgare. Vi ser gärna att de europeiska 
fackförbunden öppnar för möjligheten att organisera papperslösa i syfte att förhindra 
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exploateringen av flyktingar på den svarta arbetsmarknaden. Kvinnofridslagen måste 
överordnas utlänningslagen med syfte att motverka trafficking. Utlänningslagen måste 
förtydligas så att kvinnors asylskäl betraktas som tillräcklig grund för permanent 
uppehållstillstånd. Papperslösa som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt 
uppehållstillstånd.  

Det är av största vikt att det inom Sverige tas ett gemensamt ansvar för asylsökande och 
flyktingar mellan kommuner och regioner och att det ges reella möjligheter för flyktingar att 
delta i det svenska samhället. Att skicka tillbaka människor till flyktingländer utan 
oinskränkta garantier för deras säkerhet är aldrig acceptabelt. Förbudet mot tortyr är absolut. 
Socialdemokratiska studentförbundet vill se att det ställs skärpta krav på flyktländerna och att 
UNHCR:s rekommendationer för vilka länder som anses vara rättsäkra följs. Vi ser även 
behovet av att asylprocessen underlättas för familjeåterförening och att barns asylskäl och 
allmänna situation bättre beaktas. Nyanlända flyktingar skall från och med ansökningsdag för 
asyl, ges möjlighet till arbete och vård. Vård skall även vara berättigad för undangömda 
flyktingar. 

  

6.5 Internationell säkerhet 

Säkerhetspolitik kan inte enbart betraktas som militär säkerhet utan måste bygga på ett vidgat 
säkerhetsbegrepp som tar in alla hot mot människors säkerhet och trygghet. Säkerhet i dagens 
värld måste skapas globalt och gemensamt, och innebära trygghet och frihet åt alla. Säkerhet 
förutsätter mänskliga rättigheter, demokrati och att alla länder följer folkrättens principer.  

Socialdemokratiska studentförbundet vill se att det globala arbetet med nedrustning 
påskyndas, såväl gällande kärnvapen som en mer allmän militär nedrustning. Här bör den 
industrialiserade världen gå före, och Europa bli en kärnvapenfri zon. 

I arbetet med människors säkerhet saknas ofta ett genusperspektiv som behövs för att se 
skillnader i mäns och kvinnors säkerhetsbehov. Könsförtrycket är ett bestående och reellt hot 
mot kvinnors säkerhet i världen. Kvinnor världen över utsätts för könsrelaterat våld, både i 
hemmet och ute i samhället. De mest uppmärksammade exemplen är könsstympning, 
påtvingade äktenskap och våldtäkter. I många länder är kvinnor helt beroende av sina män 
eller manliga släktingar för sin försörjning eftersom de berövats rätten till utbildning, arv, 
arbete och ägande. Alla dessa faktorer utgör hot mot kvinnors säkerhet och försvårar kvinnors 
och mäns möjlighet att delta i samhället på lika villkor.  

Om de enskilda nationerna inte uppfyller sitt ansvar, måste det internationella samfundet 
ingripa. Köns- och sexualitetsrelaterat våld ses fortfarande inte som en fråga för den 
nationella eller internationella säkerheten. Våld mot kvinnor och HBT-personer i krig 
definieras visserligen som krigsbrott, men våldet i hemmet ses fortfarande som en fråga om 
individuell säkerhet. Detta måste förändras. Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor, 
prostitution och trafficking utgör inte bara ett hot mot enskilda individer. Det är ett hot mot 
alla världens kvinnor. Detta måste upphöra. 

Staters svårigheter med att säkra barns rättigheter är ett stort internationellt problem. Barn 
utnyttjas som soldater i krig, som lågavlönade arbetare och för sexuella tjänster. Barns 
rättigheter kränks kontinuerligt. Det är av stor vikt att stater följer FN:s barnkonvention och 



 37 

aktivt arbetar för barns säkerhet i krig och i fred. Alla barns rättigheter till utbildning är 
väsentligt för det framtida samhället och för ett jämställt samhälle. Att skydda barn mot 
fysiska och psykiska hot är nödvändigt för att säkra internationell fred och säkerhet i ett 
längre perspektiv.  
Vår politik för gemensam säkerhet utgår inte från nationalstaten utan grundas på principen om 
alla människors lika värde. Vägen till en säkrare värld går genom utveckling, möjlighet till 
politisk demokrati, ekonomisk jämlikhet och ökad välfärd.  

  

6.6 Internationell ekonomi  

Den ekonomiska globaliseringen måste följas av en politisk globalisering där politiska 
institutioner, fackföreningsrörelser och nya sociala rörelser kan driva en jämlik utveckling i 
världen. Anledningen är att vissa frågor som tidigare varit en nationell angelägenhet nu måste 
hanteras på internationell nivå.  

Ökade möjligheter för handel sätter tryck på de nationella ekonomiernas effektivitet och 
innovationsgrad och är därmed gynnsamt för långsiktig ekonomisk utveckling. Så länge de 
rikare delarna av världen omfattas av handelsbarriärer kommer dock välståndet att fördelas 
ojämnt mellan olika delar av världen. Vi tror på en rättvis och hållbar handel. Ekonomisk och 
social utveckling gynnas genom ett ömsesidigt utbyte. Handelssystemet måste ta ett bredare 
ansvar för en hållbar social och ekologisk utveckling, och Wold Trade Organization, WTO, 
bör ta hänsyn till sociala och miljömässiga mål i sitt arbete. Produktion och välstånd skapas 
genom arbete och med en rättvis handelspolitik, fördelningspolitik, utbildning och 
välfungerande infrastruktur kan hela världens välstånd öka. Minst lika viktigt är 
fördelningspolitik, utbildning och välfungerande infrastruktur.  

Socialdemokratiska studentförbundet anser att Sverige och EU bör arbeta aktivt för att driva 
fram en rättvisare handelspolitik. Den industrialiserade världen får inte missgynna 
utvecklingsländer genom importtullar och exportstöd till den egna industrin. Mer likvärdiga 
villkor bör skapas genom att EU:s produktionsstöd till jordbruket tas bort, samtidigt som 
tullarna till de fattigaste länderna avskaffas. Vidare bör principen om att handelstullar höjs 
desto mer förädlad en vara är avskaffas, eftersom det hindrar utvecklingsländer ifrån att bygga 
upp inhemska industrier. Länder ska inte tvingas öppna upp för konkurrens inom offentlig 
sektor som ett led i att få delta i handel eller t.ex. får hjälp med skuldavskrivning och lån. 

Globaliseringen har på många sätt skapat en maktförskjutning från arbete till kapital. Medan 
kapitalet kan röra sig snabbt över nationsgränserna är arbetskraften betydligt mer trögrörlig. 
Den lågutbildade arbetskraften är extra utsatt då företag flyttar till låglöneländer. En fortsatt 
ekonomisk integration kräver ekonomiska skyddsnät som kan minska de ekonomiska riskerna 
för låginkomsttagare. När det blir allt svårare att beskatta kapitalet är risken överhängande att 
skattebördan flyttas från kapitalet till arbetarna. Ett tydligt exempel på detta är den generella 
sänkningen av bolagsskatten i EU-länderna. Även om ett ”race to the bottom”, där länder 
konkurrerar med allt lägre skatter, inte uppstått är tendensen oroande. På samma sätt som det 
finns gemensamma momsregler inom EU bör ambitiösa lägstanivåer för företags-, kapital-, 
inkomst och miljöskatter även drivas igenom. För att motverka kapitalflykt bör EU arbeta 
aktivt för att motverka skatteparadis.  
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Många länder tävlar om företagens investeringar, med låga lönekostnader och sänkta skatter. 
För oss i Socialdemokratiska studentförbundet är det ingen väg att gå. Den leder till 
utarmning av människor, av kunskap och av samhället. I slutändan baseras investeringsbeslut 
på möjligheter till vinst, och vinsten bestäms av fler faktorer än löne- och skattenivåer. Även 
faktorer som produktivitet, kompetens och infrastruktur är viktiga. Vi vill att Sverige ska 
utvecklas med kunskap, innovation, höga förädlingsvärden, hög produktivitet och trygghet.  

Finansmarknaden har stor påverkan på tillväxten, jobben och välfärden. Finanskrisen visar 
vikten av tillsyn samt gemensamma strikta globala regler. Handel med värdepapper har ökat 
dramatiskt, men det finns uppenbara brister i värderingen av nya värdepapper. 
Socialdemokratiska studentförbundet tycker att det är viktigt att arbeta för bättre samordnad 
reglering och kontroll av banker, försäkringsföretag och värdepappersföretag. Vi anser att en 
global skatt på finansiella transaktioner bör införas för att minska riskabla 
valutaspekulationer.  
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7. Rättssamhället  

Rättssäkerheten är en av grundpelarna i det demokratiska samhället och måste genomsyra all 
myndighetsutövning. Det bästa sättet att långsiktigt bekämpa brott och konflikter är att skapa 
ett samhälle som präglas av frihet, trygghet, solidaritet och delaktighet. 

 

7.1 Brottsförebyggande arbete  

Socialdemokratiska studentförbundet menar att grunden för brottsligheten är att samhället har 
misslyckats i sina grundläggande funktioner, det vill säga förmågan att bereda alla 
tillfredställande välfärd och makt över sina egna liv. Kriminaliteten ska därmed i första hand 
ses i sin sociala kontext, snarare än på individnivå. Den enskilda individen har ett uppenbart 
ansvar för sitt handlande, men kampen mot kriminalitet sker främst genom samhälliga 
reformer.  

Ojämlikhet föder brottslighet. Brott måste ses just i deras sociala och maktmässiga kontext: 
vem som är offer och vem som är förövare, är brottet ett medvetet uttryck för att öka 
brottslingens makt eller rikedom på bekostnad av en utsatt person eller det gemensamma eller 
är det ett uttryck för att brottslingen är socialt utsatt? Det är skillnad på brott och brott. 
Systematiskt våld av män mot kvinnor är ett tydligt exempel på brottslighet som begås av 
personer med makt för att ge sig själva mer makt på bekostnad av en i många fall utsatt 
individ. Detsamma gäller för grov ekonomisk brottslighet som begås i högre utsträckning av 
redan förmögna individer. Dessa typer av ”maktförskjutningsbrott” är särskilt allvarliga och 
måste därför kunna skiljas åt. Det förhållande att denna ekonomiska brottslighet, som 
undandrar många miljarder kronor från det gemensamma varje år, mäns våld mot kvinnor, 
vuxnas våld mot barn och andra situationer där människor med makt begår brott mot 
människor med mindre makt, ofta ses som mindre allvarligt av samhället än brott som begås 
av socialt eller ekonomiskt utsatta människor; så som snatteri, våldsbrott och dylikt, måste 
förändras. 

Många människor har lågt förtroende för rättsväsendet och vissa upplever polisen som ett hot 
snarare än någon du vänder dig till för hjälp. Detta är naturligtvis ohållbart och människors 
tilltro till polis och rättsväsende måste stärkas. Därför måste polisen arbeta närmare 
människor och ges bättre utbildning, bland annat i jämställdhetsfrågor och frågor rörande våld 
inom relation och familj samt mäns våld mot kvinnor. Polisen har en unik rätt att använda 
våld i ett demokratiskt samhälle. Detta medför ett stort ansvar och missbruk av denna rättighet 
måste därför betraktas som mycket allvarliga och tas på mycket större allvar än vad som görs 
idag. Ordningsvakter och poliser har till viss del olika uppgifter, men denna gräns håller på att 
suddas ut. Socialdemokratiska studentförbundet anser att denna gräns måste tydliggöras. 
Kraven på ordningsvakter bör höjas och polisen bör ha ett tydligare ansvar och ta över en del 
av de till våldsmonopolet tillhörande uppgifter som ordningsvakter idag utför.  
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7.2 Kriminalvård  

Kriminalvårdens främsta uppgift borde vara att rehabilitera och integrera dömda brottslingar i 
samhället efter under och efter avtjänat straff. Idag råder stor platsbrist inom kriminalvården, 
detta påverkar såväl miljön för den intagna som arbetsmiljön för vårdarna. Över hälften av de 
som sitter i fängelse har suttit där tidigare, detta visar tydligt att arbetet för att förhindra 
återfall måste förbättras. Socialdemokratiska studentförbundet anser därför att en kraftfull 
satsning bör göras för att möjliggöra en human och värdig behandling av de intagna samt 
utveckla kriminalvårdens metoder och arbetssätt. Alla intagna bör ges möjlighet till en 
meningsfull tillvaro genom arbete, utbildning och behandling då detta bidrar till att minska 
risken för återfall. Efter avtjänat straff ska detta kompletteras med stöd i processen att hitta en 
ny sysselsättning. Socialdemokratiska studentförbundet anser att det är ovärdigt att ge 
tidsobestämda straff och att livstidsstraffet därför ska avskaffas. 

De intagna och personalen ska kunna förvänta sig en bra boende- och arbetsmiljö. Att 
anstalterna härbärgerar fler intagna än planerat är oacceptabelt i en modern kriminalvård och 
försämrar såväl säkerheten som möjligheterna till vård och utbildning. Vi ställer oss också 
kritiska till nya förslag om att inlemma rättspsykiatriska patienter i den övriga 
kriminalvården. Vi anser även att personalen ska vara mer uppmärksamma på 
självmordstendenser för att förebygga självmord på häkten. 

Socialdemokratiska studentförbundet vill se en förbättrad och mer omfattande verksamhet för 
återanpassning av före detta interner till ett vanligt samhällsliv. I detta arbete ser vi positivt på 
samverkan mellan exempelvis kriminalvården, kommunernas socialtjänst, arbetsförmedlingen 
och fristående organisationer. 

 

7.3 Övervakning och integritet 

Inslagen av ökad övervakning är inte enbart en isolerad händelse i Sverige utan är en 
utveckling som har internationell karaktär. Detta gäller både den offentliga övervakningen 
såväl som de privata företagens övervakning. Socialdemokratiska studentförbundet vill att 
alla ska kunna leva i ett öppet samhälle. Möjligheterna för polisiära myndigheter att 
genomföra övervakning av samhällets medborgare bör därför begränsas. Den svenska 
polismyndigheten ska inte få använda sig av metoder som telefonavlyssning och buggning, 
det vill säga avlyssning med dolda mikrofoner, i preventivt syfte, utan domstolsbeslut. 
Hemlig rumsavlyssning innebär en allvarlig inskränkning i medborgares fri- och rättigheter. 

Demokratiska rättigheter får aldrig stå tillbaka i syfte att skapa verktyg mot terrorism. Den 
personliga integriteten är en grundstomme för varje demokratisk rättstat och får inte offras. 

 

7.4 Säkerhet i det privata och offentliga rummet 

Vi talar ofta om fred och säkerhet som om de hade samma innebörd. Men det är uppenbart att 
fred inte innebär säkerhet för alla. Säkerhetspolitiken måste därför fokusera på att också öka 
jämställdheten och bekämpa diskrimineringen, snarare än att enbart skaffa sig vapen eller ett 
starkare försvar. Varje stat måste vidta åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor och HBT-
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personer, oavsett vem förövaren är, och oavsett om våldet sker i det offentliga eller privata. 
Detta våld i hemmet sker i det fördolda och måste betraktas som extra allvarligt. Staten är 
skyldig att förebygga och utreda våldet. Dessutom ska staten omhänderta och vårda förövarna 
och se till att våldsutsatta kvinnor och HBT-personer får stöd och skydd. Att stifta lagar som 
skyddar kvinnor och HBT-personer mot våld är ett första steg. Men det inte tillräckligt. Polis, 
domar- och åklagarväsendet måste utbildas i de här frågorna för att lagarna ska följas upp och 
fungera så som de är tänkta. I Sverige måste den hjälp till misshandlade kvinnor som idag 
utförs på ideell basis av kvinnojourer finansieras offentligt. Kommunen ska ha ett ansvar att 
samordna socialtjänst, vård, polis och domstol för att kvinnor och män som utsätts för psykisk 
och fysisk misshandel ska få professionell hjälp och inte hamna emellan olika myndigheter. 

  

7.5 Försvaret  

Grunden för det svenska försvaret är att försvara demokrati, fred och mänskliga rättigheter. 
Säkerhetspolitiken måste vägledas av en helhetssyn, i vilken insikten om den betydelse 
människors levnadsvillkor har för en långsiktigt hållbar säkerhet är bärande. Sverige ska vara 
militärt alliansfritt. Alliansfriheten är ett viktigt verktyg som bidrar till att Sverige kan spela 
en aktiv roll som medlare och brobryggare i internationella konflikter. Den svenska 
säkerhetspolitiken måste bygga på ett samarbete med andra länder, inom strukturer som 
verkar för internationell fred och säkerhet. Vår aktiva säkerhetspolitik måste utgå från 
folkrättens grunder och vi bör i första hand satsa på att förebygga konflikter i vår omvärld. 
Om konflikter ändå utbryter måste vi kunna använda militära medel för att återupprätta 
internationell fred och säkerhet genom fredsbevarande operationer under FN-mandat. Varje 
förband som skickas ut i internationell tjänst måste utbildas i jämställdhetsfrågor och läsa in 
sig på de specifika förhållanden som gäller i det område de ska till. Socialdemokratiska 
studentförbundet anser att det är av yttersta vikt att svenska trupper inte sammanblandas med 
krigförande länders militär. 

Sverige måste agera när människovärdet utmanas eller solidariteten brister. Mänskliga 
rättigheter, folkrätt, nedrustning och kamp mot massförstörelsevapen ska fortsatt vara 
hörnstenar i svensk utrikespolitik. I dagens globaliserade värld blir de regelrätta krigen mellan 
stater allt färre. Dagens hot handlar istället om kamp om naturresurser, miljöfaror, 
internationell brottslighet, inomstatliga konflikter och människohandel. För att möta dessa hot 
och hantera dessa konflikter fredligt krävs ett starkt och effektivt internationellt samarbete. 
Försvaret bör även vara anpassat för att snabbt kunna vara behjälpligt vid naturkatastrofer. 

Kampen mot terrorism och andra hot får aldrig innebära att internationella konventioner, lag 
och rätt frångås. Rättsstaten och den demokratiska öppenheten får aldrig i 
terroristbekämpningens namn monteras ned. Kampen för fred och säkerhet måste föras med 
respekt för de mänskliga rättigheterna.  

Socialdemokratiska studentförbundet anser att Sverige ska vara mycket försiktiga vid 
deltagandet i internationella militära aktioner. Utgångspunkten måste alltid vara att skydda 
demokrati och mänskliga rättigheter, med en stor respekt för de lokala förhållandena som 
råder. Idag ser vi inte att så är fallet i Afghanistan, där en NATO-ledd militär närvaro i landet 
backar upp en odemokratisk lokal elit, utan intresse att utveckla folkets materiella och 
demokratiska behov. Vi anser därför att Sverige ska dra tillbaka sin militära närvaro i 
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Afghanistan. Vi anser också att mandatet måste omförhandlas, samt att de civila insatserna 
måste öka. 

Socialdemokratiska studentförbundet anser att den svenska säkerhetspolitiken och det svenska 
totalförsvaret måste vara hela folkets angelägenhet. Totalförsvaret ska ha den omfattning, det 
materiel och den beredskap som behövs för att det ska kunna hantera de hot det ställs inför. 
För att säkerhetspolitiken och folkförsvaret ska vara alla människors angelägenhet krävs att 
personalförsörjningen bygger på ett pliktsystem med allmän inskrivningsskyldighet för såväl 
män som kvinnor. Utbildningen måste hålla en hög kvalitet och ges ett meningsfullt civilt 
meritvärde. Möjligheterna att få uppskov med sina studier måste vara ovillkorligt och gälla 
även dem som blir reservantagna till sina studier. På sikt ska den militära vapenmakten 
avvecklas.  

 

7.6 Vapenexport  

Den svenska vapenexporten bidrar genom arbetstillfällen och exportinkomster till vår svenska 
samhällsekonomi. Vapenexporten bidrar även till teknisk utveckling som övriga delar av 
samhället har nytta av. Vapenexporten kan dock aldrig i denna avsikt helt jämställas med 
andra exportinkomster, från t.ex. export av livsmedel eller lastbilar. När det gäller 
vapenexport måste vi ständigt ställa oss frågan vad vapnen ska användas till och vad den 
svenska samhällsekonomin växer på bekostnad av. Trots att det idag finns ett regelverk som 
förbjuder vapenexport till krigförande länder har vi hittills aldrig lyckats hindra att 
svensktillverkade vapen används i icke önskvärda syften. Vi ser därför ingen annan möjlighet 
än att helt förbjuda all vapenexport.  
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8. Ekonomi  

Målet med den ekonomiska politiken är att skapa ett hållbart välstånd och att fördela det 
jämlikt. Ekonomisk tillväxt är ett medel för att uppnå detta mål, men får aldrig bli ett mål i 
sig. Den ekonomiska utvecklingen måste vara hållbar. En generation, klass eller kontinent får 
inte förbruka resurser på ett sätt som förstör för kommande generationer, andra klasser eller 
andra kontinenters möjligheter att uppnå välstånd. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att 
sätta gränser för demokratins räckvidd; det demokratiska beslutsfattandet har alltid rätt att 
ange villkoren för ekonomin och sätta gränser för marknadens inflytande.  

  

8.1 Blandekonomi  

Socialdemokratiska studentförbundet förespråkar en demokratiskt uppbyggd blandekonomi 
som vilar på offentligt och privat ägande samt olika former av gemensamt ägande som 
kooperationer och allmänningar. I en blandekonomi kombineras flera ekonomiska 
styrningslogiker och en ekonomi kan skapas som syftar till hållbar ekonomisk utveckling och 
tillvaratar människors materiella, kulturella och sociala behov. En stark blandekonomi tar till 
vara hela samhällets resurser och låter olika delar av näringslivet vara produktiva utifrån sina 
logiker. I en blandekonomi finns såväl centraliserade och decentraliserade beslutsmekanismer 
och flexibilitet garanteras genom mångfald av privat, kooperativt och offentligt ägda delar av 
näringslivet. Folkets inflytande i en blandekonomi sker genom rollen som löntagare, 
konsument, fackföreningsmedlem, kapitalägare och medborgare. Beslut fattas genom att alla 
berörda parter har inflytande i processen. 

Det är viktigt att betona skillnaden mellan reglerade och oreglerade marknader. 
Marknadsmodellens förtjänst är att den kanaliserar resurser till de områden som enligt 
marknadsekonomins logik är de mest produktiva. Genom prismekanismen förmedlas 
information om värdering och knapphet och på så sätt kan fria kapitalflöden och fri 
konsumtion effektivisera resursanvändningen. Samtidigt är vi väl medvetna om att 
marknadsmekanismer ofta resulterar i en resursanvändning och fördelning som inte är 
önskvärd. Vid dessa tillfällen måste det offentliga ingripa. Genom skatter, subventioner och 
regler kan marknadsaktörers beteende styras så att samhällsekonomiskt önskvärda lösningar 
uppnås. Socialdemokratiska studentförbundet vill därför se det offentliga inflytandet över till 
exempel el- och bostadsmarknaderna öka. Välfärdstjänster bör betraktas som sociala 
rättigheter och därför har vi ett gemensamt, samhälleligt, ansvar för att dessa kommer alla till 
del efter behov.  

Finanskrisen har visat att finanssektorn har en destruktiv potential där stora samhällsvärden 
riskerar att förstöras. Den styr också genom sina beslut en stor del av ekonomins inriktning. 
Socialdemokratiska studentförbundet vill se en demokratiskt kontrollerad och reglerad 
finanssektor där demokratin har ett inflytande över viktiga ekonomiska beslut. 

Det offentliga företagandet ska syfta till att säkra eller främja allmänhetens behov av varor 
eller tjänster som marknaden inte kan ansvara för på ett tillfredställande sätt. 
Socialdemokratiska studentförbundet motsätter sig avregleringar av marknader och en 
utförsäljning av statliga bolag som fyller en viktig samhällsfunktion. Staten ska vara aktiv i 
sitt ägandeskap såväl i Sverige som utomlands: Vattenfall ska vara ett verktyg för staten att få 
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fram miljövänliga energialternativ. SBAB bidrar med ökad konkurrens på den svenska 
bolånemarknaden. Med orsak av detta är utförsäljningen av Apoteket är beklaglig, eftersom 
apoteksmonopolet har garanterat att alla delar av landet haft tillgång till läkemedel till ett lågt 
pris och att dessa saluförs med den objektivitet som enbart är möjligt i en från vinstintressen 
befriad institution. Vi motsätter oss en ökad utförsäljning av välfärden. De gemensamt styrda 
delarna av ekonomin ska vara föregångare och normbildare i arbetsmiljö, inflytande, 
demokrati, jämställdhet, mångfald, ekologiskt hållbara metoder och produkter, effektiv 
resursanvändning och kvalitet. 

 

8.2 Finanspolitik  

Socialdemokratiska studentförbundet förespråkar en aktiv finanspolitik som syftar till full 
sysselsättning och en jämlik fördelning av samhällets resurser. Vid konjunktursvängningar 
ska finanspolitiken aktivt verka för att stabilisera ekonomin. Konjunktursvängningar mildras 
även av de automatiska stabilisatorer, det vill säga offentliga utgifter och inkomster som utan 
nya politiska beslut dämpar efterfrågan under högkonjunktur och stimulerar densamma under 
lågkonjunktur. Det är klokt att ha ett balansmål över en konjunkturcykel. Det innebär att 
överskotten under goda tider ska vara så pass stora att de täcker underskotten under de sämre 
tiderna och bidrar till att hålla skuldkvoten på en statsfinansiellt sund nivå. En ekonomi i 
balans är en förutsättning för långsiktigt välstånd. Däremot bör systemet med utgiftstak 
avskaffas. 

Finanspolitiken måste också syfta till mer långsiktig hållbarhet i ekonomin, dess uppgift är 
inte bara att stabilisera konjunkturer. Klimatkrisen har tydliggjort att den traditionella 
finanspolitiska inriktningen mot stimulans av ökad konsumtion i lågkonjunktur, inte alltid är 
en långsiktigt hållbar ekonomisk politik när vår konsumism är en del av hållbarhetsproblemet. 
Hur finanspolitiken utformas för att både stävja konjunkturer och öka den långsiktiga 
hållbarheten i ekonomin, är en avgörande fråga för framtida generationers välfärd och som 
kräver ett svar idag. 

  

8.3 Skatter  

Socialdemokratiska studentförbundet strävar efter ett jämställd och jämlikt samhälle där en 
modern välfärdsstat erbjuder en god välfärd för alla. Vi tycker att vi ska betala för denna 
trygghet gemensamt, var och en efter förmåga, och att välfärden ska fördelas efter behov. Alla 
har rätt till samma välfärd – oavsett inkomst. Skattenivåerna ska inte bestämma 
välfärdsambitionen, utan välfärdsambitionen ska bestämma skattenivåerna. Vi är övertygade 
om att det är möjligt att ha högre skatter än i omvärlden utan att skattebaser försvinner.   

Skattesystemet och socialförsäkringar bidrar till att skapa en jämlik fördelning av samhällets 
resurser. Skattesystemet ska vara transparent, utjämnande, grönt och solidariskt. Inkomst från 
arbete ska inte beskattas på annat sätt än inkomst ifrån socialförsäkringssystem och pension. 
För att stödja samhällets missgynnade grupper och bidra till utjämning måste skattesystemet 
vara mer progressivt än det är idag. De ekonomiska skillnaderna mellan landets kommuner 
måste utjämnas via skattemedel så att de kan erbjuda likvärdig välfärd för kommuninvånare, 
med hänsyn till sociala och strukturella aspekter.  
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Vi tar avstånd från bonusar och andra former av orimligt höga ersättningar för ledande 
befattningshavare i alla företag oavsett ägare, eftersom de bidrar till stora inkomstskillnader 
och ofta är utformade så att de uppmuntrar kortsiktig vinstmaximering. Vi ser därför positivt 
på högre beskattning av orimligt höga ersättningar, oavsett om dessa är fasta eller rörliga. En 
förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt bör införas så att skattebördan fördelas rättvist. Vi 
anser att fastighetsskatten ska vara kopplad till fastighetens taxeringsvärde, eftersom det är 
orimligt att de med stora attraktiva fastigheter inte bidrar med mer än valiga radhusägare. Vi 
vill även minska fastighetsskatten för dem med låga inkomster genom att låta 
begränsningsregeln omfatta alla. Det är också viktigt att slå vakt om principen att 
fastighetsskatten är en skatt på den löpande avkastning det innebär att äga sitt boende. 
Fastighetsskatten får därför inte omvandlas till något som enbart tas ut vid försäljning. 
Reavinstskatten bör vara utformad så att rörlighet och flexibilitet på bostadsmarknaden inte 
motverkas. 

Skatter är inte bara ett sätt att få in resurser till offentliga investeringar och omfördelning, det 
är också ett mycket effektivt sätt att styra människors beteenden. Skattepolitiken bör därför 
också användas aktivt för att främja sådana beteenden som är samhälleligt önskvärda; 
exempelvis att konsumera klimatsmart och resa kollektivt. Skattesystemet idag gynnar 
dessutom ägande av privatbostäder och kapital genom ränteavdrag och dylikt. Ett 
skattesystem som tydligare gynnar hyra av bostad och mindre av privat förmögenhetsbildning 
vore önskvärt. 

  

8.4 Penningpolitik  

Socialdemokratiska studentförbundet anser att riksbankens uppgift är att underlätta ett 
effektivt resursutnyttjande i ekonomin och upprätthålla den finansiella stabiliteten. 
Beslutsfattandet inom Riksbanken ska präglas av öppenhet och insyn. Det är viktigt att 
Riksbanken är öppen med sina prognoser och försöker att agera förutsägbart. Idag är 
Riksbankens uppdrag att upprätthålla prisstabilitet. Om inflationen är låg och stabil minskar 
osäkerheten om framtida prisnivåer. På så vis blir det lättare för hushåll och företag att fatta 
bra ekonomiska beslut. Socialdemokratiska studentförbundet anser att även penningpolitiken 
och dess institutioner ska verka för full sysselsättning i ekonomin. 

 


