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SSK:s remissvar 

Sida 3, rad 3: Feministisk borde bytas ut mot jämställd eftersom det saknas maktordningar i det 
klasslösa samhället. 
 
Sida 5, rad 1-5: Solidaritet kan gärna beskrivas på ett mindre betungande vis och gärna lite mer 5 
utvecklat. Begreppet “vanliga människor” kan gärna förklaras eller förändras. Samt uttrycket 
“skaffa”, vilket kan kännas malplacerat i ett så annat högtidligt sammanhang.  
 
Sida 5, rad 22: “Kapitalet” för första gången, kanske lämpligt med en förklaring av ordets inne-
börd, alternativt ersätta det med “kapitalägarna” eller bara “ägarna”. På rad 23 står det om vad 10 
som ska ligga bakom “styrningslogiken”, även behov bör inkluderas som grund för val av styr-
ningslogik. 
 
Sida 5: Att bredda rubriken Demokrati med text i likt eller i andemening av: ”Demokratiskt styre 
och samhällsförvaltning bygger på en stark organisering i föreningar, partier och andra civilsam-15 
hälleliga organisationer. En hög organiseringsgrad är av vikt för att alla medborgare och grupper 
ska vara representerade på alla politiska nivåer. Socialdemokratiska studentförbundet ska därför 
bidra till främjandet av demokratiska organiseringsformer som fackföreningar, hyresgästföre-
ningar, student/elevkårer, konsumentföreningar och andra liknande organisationsformer som en 
del i demokratins utvidgning och förankring i samhället.” 20 
 
Sida 5: Meningen om arbetskritik bör utvecklas och inkludera formuleringar rörande arbetslivs-
förkortning, kan i dagsläget mest uppfattas att närmast vara lite pliktskyldigt utskriven. Relation-
en till produktionen är grundet för vår marxistiska samhällsanalys och därför bör lönearbetes 
problematik belysas tydligare.  25 
 
Sida 6, rubrik vår samhällssyn: Gärna en mer uppvärderande skrivning kring den reproduktiva 
sektorn, vilken i dagens rådande ekonomiska system ofta missgynnas och stärker ojämlikheten 
mellan könen. Exempelvis att “s-studenter eftersträvar ett uppvärderande av det samhällsviktiga 
arbetet i den reproduktiva sfären” samt att detta ske under jämlika och jämställda förhållanden.  30 
 
Sida 6, rubrik Kapitalismen och klassamhället: handlar inte konflikten även om fördelningen av 
produktionens mervärde mellan arbetare och kapital - här kan i så fall även den fackliga kampen 
lyftas in.  
 35 
Sida 7, rubrik Patriarkatet och heteronormen: En utveckling av problematiken kring det binära 
könssystemet skulle kunnat lyftas upp på ett tydligare sätt.  
 
Sida 8, rubrik Arbetarrörelsen: Stycken om arbetarrörelsen bör definitivt göras längre. SSK skulle 
gärna se att det dels skrevs in något om socialdemokratins roll som organiserande och samlande 40 
kraft av människor utan makt över produktionen, både i dåtid och idag. Det skulle gärna få ut-
vecklas mer om arbetarrörelsens roll idag, istället för att det bara ska ses som ett projekt från 
historien. Organiseringen och arbetarrörelsens historia är dessutom något som särskiljer social-
demokraterna från andra partier och vänsterrörelser, vilket gör att det bör lyftas fram på ett tydli-
gare sätt. Den fackliga kampen bör inkluderas samt dess vikt för jämlikheten och rättvisan i pro-45 
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duktionen, uppdelningen av arbetarrörelsen i en politisk och facklig gren. Avsnittet bör även ut-
veckla vad som menas med att arbetarrörelsen har blivit intersektionell. 
 
Sida 10, rubrik Ett demokratiskt och jämlikt Europa: I detta stycke nämns “full sysselsättning” 
för första gången i hela dokumentet. Kan gärna utveckla varför det är ett av EUs absolut viktig-5 
aste mål, alternativt inkluderas och utvecklas tidigare i programmet, förslagsvis under Arbete 
eller Arbetarrörelsen.  
 
Sida 10, rad 16: “högerextremistiska rörelser” bör ersättas med “högerextrema” och/eller fascist-
iska rörelser. 10 
 
Sida 11, rubrik En rättvis biståndspolitik: Det kan inkluderas att biståndspolitiken ska vara skild 
från handels- och näringspolitiken, på så vis att den inte ska tjäna exportföretagens intressen, vil-
ket har förekommit historiskt.  
 15 
Sida 11, rubrik En rättssäker asyl- och flyktingpolitik: att ändra rubriken En rättssäker asyl- och 
flyktingpolitik till antingen En rättighetsbaserad asyl- och migrationspolitik eller En rättighetsba-
serad och rättssäker asyl- och migrationspolitik. SSK anser att ordet migrationspolitik bör tillfö-
ras på grund av att dessa principer bör gälla all migrationspolitik - asylinvandring, anhörigin-
vandring, arbetskraftsinvandring. Detta även om texten huvudsakligen berör asyl och flyktingfrå-20 
gor. 
 
Sida 11, rubrik En rättsäker asyl- och flyktingpolitik: Texten beskriver att grunden i all asyl- och 
flyktingpolitik ska vara rättssäkerhet, solidaritet och medmänsklighet. Solidaritet och medmänsk-
lighet är förstås bra, men SSK anser att migrationspolitiken bör styras av ett rättighetsperspektiv: 25 
vi ger inte asyl till människor för att vi som samhälle är snälla, utan för att de har rätt till skydd, 
och vi förpliktigat oss till att ge dem detta skydd genom internationella konventioner vi anslutit 
oss till. Detta är politiskt viktigt att förtydliga i dagens politiska klimat, där asylrätten ifrågasätts 
utifrån både rasistiska och ekonomistiska grunder. Men det är även principiellt viktigt för hur vi 
bygger våra regelverk och asylsystem: de bör göras utifrån människors rätt till skydd, snarare än 30 
utifrån vår medmänsklighet. Rättssäkerheten är en väldigt viktig princip som programmet gör 
helt rätt i att lyfta. Det bästa vore om rättighetsperspektivet och rättssäkerheten lyfts som grunden 
i asyl- och migrationspolitiken. Det står även att principen att asyl ska sökas i det land dit en flyk-
ting först anländer bör avskaffas och ersättas av en asylansökan till hela EU. Det är inte helt tyd-
ligt vad detta innebär, utan skulle behöva förtydligas. Menas helt enkelt att Dublinsystemet ska 35 
avskaffas eller menas att det ska införa en ny typ av uppehållstillstånd till hela EU? Det senare 
skulle i sådant fall behöva förtydligas: vem ska göra en sådan asylprövning? Denna kompetens 
ligger fortfarande hos medlemsstaterna i dagsläget.  
 
Sida 11, rubrik Försvaret: SSK frågar sig efter att ha läst texten om S-studenter vill vi återinföra 40 
allmän värnplikt eller inte. Beskrivningen kan enligt SSK vara ett bevarande av rådande system 
med en möjlig mönstring och GMU.  
SSK anser att dagens klimat i debatt om NATO att en hårdare eller mer utvecklad formulering 
kring ett militärt alliansfritt Sverige vore på sin plats. 
 45 
Sida 13, rubrik Samhällets omställning: Om möjligt kan kritik mot individers konsumtionsbehov 
lyftas här i relation till miljöproblem. En skrivning om att samhället bör i en gradvis process om-
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danas i en riktning där en miljöbelastande konsumtionshets motverkas, och andra möjligheter till 
självuppfyllelse premieras, såsom kollektiva aktiviteter. Exempel på formulering “Att individen 
antas nå sin självförverkligande genom ständig konsumtion är ohållbart både ur ett jämlikhetsper-
spektiv och ett ekologiskt hållbart perspektiv” 
 5 
Sida 14, rubrik Forskning och utveckling: ”För att finna lösningar på framtidens miljöproblem 
krävs nya sätt att tänka. Därför bör forskningen uppmuntras att verka mer tvärvetenskapligt för 
att inte bara förlita sig på tekniska framsteg”. SSK ställer sig frågande till vad detta innebär samt 
vad som åsyftas med tvärvetenskapligt i detta fallet. 
 10 
Sida 16, rubrik Föreningslivet och folkrörelse: Lyft gärna folkrörelsens demokratiska roll som 
kunskapsspridare mer, exempelvis folkbildning via ABF. Återigen är det ett stort fokus på rörel-
sens historiska roll, och större tyngd bör läggas vid folkrörelsernas betydelse idag och i framti-
den. Dessutom kan jag tycka att folkrörelsernas viktigaste insatser inte nödvändigtvis var att det 
faktum att nya grupper skrevs in i historien, utan snarare det praktiska arbetet som ledde till att 15 
historien “blev tvungen att” inkludera dessa grupper.  
 
Sida 18, rubrik Arbetsrätt och arbetsmiljö: Bör inkluderas en skrivning om att rehabiliteringsstöd 
och företagshälsovård måste finnas att tillgå från samtliga arbetsgivare. Detta eftersom det idag är 
en stor skillnad mellan rehabiliterings och vård/stöd mellan traditionellt manliga sektorer och 20 
traditionellt kvinnliga trots att belastningsskador är vanligt förekommande i bägge. Denna aspekt 
bör förtydligas i denna del. 
 
Sida 20, rubrik En hållbar ekonomisk politik: Tydliggörande att tillväxt i sig själv skapar inte 
välstånd i ett samhälle, utan fördelningen och graden av ojämlikhet är direkt avgörande för ett 25 
samhällets välmående.  
 
Sida 21, rubrik Penningpolitik: Full sysselsättning ska vara ett övergripande mål för den ekono-
miska politiken. Dock finns det idag få belägg för att ett sysselsättningsmål i penningpolitiken 
har en stor effekt på sysselsättningen. En nedtoning av inflationsmålet kan istället riskera att 30 
skynda på inflationen och därmed riskera att leda till reallönesänkningar, vilket knappast kan 
anses vara en positiv sysselsättningsstrategi för arbetarrörelsen. Det finns idag få ekonomer som 
argumenterar för att sysselsättning och inflation har ett starkt samband. Full sysselsättning bör i 
större grad nås genom en aktiv offentlig finanspolitik, att lägga för mycket ansvar för full syssel-
sättning på en centralbank riskerar att devalvera politikens ansvar och möjlighet.  35 
 
Sida 21, rubrik Skatter: tydliggöra att det relativa måttet impliceras mellan relationen på Kapital, 
konsumtion och miljöskadlig verksamhets underbeskattning i förhållande till arbete inte löses via 
att sänka skatten på arbete.  Även en formulering som signaler på en öppning för att förändra 
skattebasen genom att exempelvis inkludera statlig skatt på fastigheter.  40 
 
Sida 22, rubrik Bostäder och samhällsplanering: Det bör inkluderas en skrivning om att boendet 
ska vara hållbart ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Samt att bostadsområden i behov bör upprus-
tas till en anständig nivå, utan att leda till omfattande hyreshöjningar. Dessutom kan något skri-
vas in om att bostadsbyggandet bör planeras med hänsyn till allas tillgänglighet till kultur och 45 
samhällsliv, samt reproduktion och grönområden. 
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Sida 22, rubrik Socialförsäkringar: SSK anser att en höjning av garantipensionen bör ikluderas. 
Något som är av gynnsamt för kvinnor som levt under en tid med en ojämställd arbetsmarknad 
och föräldraförsäkring men också för de personer som kommer till Sverige, till exempel flykting-
ar, som inte har möjlighet att vara yrkesverksamma i Sverige under lika lång tid och som inte har 
pensionssparande från hemlandet att stödja sig på. SSK anser att sjukförsäkring bör inkluderas 5 
under denna rubrik. Det är skrivit lite om sjukförsäkringen under rubriken “Arbetsrätt och ar-
betsmiljö” men SSK anser att det är passande att inkludera i detta avsnitt. Viktigt att klargöra 
studenters och andra gruppers låga täckning inom sjukförsäkringen. Samt även formulering om 
borttagandet av den bortre gränsen i sjukförsäkringen bör inkluderas på ett konkret eller princi-
piellt sätt.  10 
 
Sida 24, rubrik Skola och utbildning: Ett så pass viktigt och framträdande ställningstagande som 
avvecklandet av det fria skolvalssystemet förtjänar mer än endast en mening. Exempelvis genom 
åtminstone en problembeskrivning. Frågan om högskolebehörighet för samtliga gymnasiepro-
gram bör lyftas fram mer och betonas ur ett ideologiskt perspektiv, exempelvis att studentförbun-15 
det värnar allas möjlighet att få ta del av högre studier. SSK anser att en skrivning om vuxensko-
lan och komvux roll som kunskapsutjämnare bör inkluderas. Även den principiella hållningen om 
att kunskap ska ses som ett egenvärde och inte som ett medel för att exempelvis att öka produkti-
viteten inom produktionen. Även inklusion av andemeningen av ”Det livslånga lärandet bör pre-
mieras och att spridningseffekterna av kunskap bör bejakas”. 20 
 
 
 
Sida 26, rubrik Rättspolitik: SSk instämmer med problembeskrivningen om ekonomisk brottslig-
het och miljöbrott. SSK anser därför att en skrivning i meningen att fler resurser bör riktas 25 
gentemot att stävja denna typ brottslighet, istället för mot de brott som främst begås av människor 
i ekonomiskt och socialt utsatta grupper, bör inkluderas. 
 
Sida 26, rubrik Mäns våld mot kvinnor: SSK anser att det vore bra om det skrevs till i texten att 
jämställdhetsarbetet bör vara både förebyggande, för att arbeta mot att våldet ska uppstå alls, och 30 
stödinsatser så att kvinnor som vill lämna en våldsam relation ska kunna göra det utan att behöva 
riskera att t.ex. hamna i hemlöshet. SSK önskar också att ändra “Stödet till kvinnojourer måste 
öka” till “Stödet till kvinno- och tjejjourer måste öka”.  
STEK
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STEK:s remissvar 

Demokratiska socialismen 

Ändra ”feministisk” till ”jämställd” värld 
 
Stryk ” Vi vill bygga ett samhälle utan över--‐ och underordning, där alla får plats och där alla 5 
behövs, ett samhälle som utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 
 
Lägg till ”Vi vill bygga ett samhälle utan över--‐ och underordning. E t t s a m h ä l l e d är alla 
får plats och behövs och där resurser fördelas jämlikt inom ramen för de planetära gränserna. ” 

Övrigt: 10 

På bostäder och samhällsplanering lägg till: ”En välfärd för alla kräver en god samhällsplanering 
som aktivt främjar jämlikhet och hållbarhet i hela landet. Landsbygden ska garanteras god sam-
hällservice och infrastruktur.” 
 
Ta ställning mot kärnkraft 15 
 
Under demokrati rad 15: ordet samhällsmedlemmar? Finns ett bättre ord? 
 
Vi stöder SSKs förslag på sida 5: “Meningen om arbetskritik bör utvecklas och inkludera formu-
leringar rörande arbetslivsförkortning, kan i dagsläget mest uppfattas att närmast vara lite plikt-20 
skyldigt utskriven. Relationen till produktionen är grundet för vår marxistiska samhällsanalys och 
därför bör lönearbetes problematik belysas tydligare.” 
 
Vi stöder SSKs förslag på avsnittet om försvarspolitik: “anser att dagens klimat i debatt om 
NATO att en hårdare eller mer utvecklad formulering kring ett militärt alliansfritt Sverige vore på 25 
sin plats.” 
 
Avsnitt bostäder och samhällsplanering: Efter ”Socialdemokratiska studentförbundet motsätter 
sig infrastruktur satsningar som leder till fortsatt inlåsning i bilsamhället.” lägg till: ”I städer ska 
gång, cykel och kollektivtrafik vara norm och biltransport betraktas som undantag. Samhället bör 30 
planeras så att långa transporter i största möjliga mån undviks. Kollektivtrafiken bör vara solida-
riskt finansierad och tillgänglig för alla.” 
 
Samhällets omställning, rad 25: ersätt ”grönare” med ” resilient” 
 35 
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USHF:s remissvar 

S. 13: Samhällets omställning. 
Rad 21-23 (Från ”Kampen för…” till ”…global klasskamp”) Vi anser att stycket är otydligt. Som 
vi har tolkat det kan stycket antingen syfta till klassojämlikheter inom länder eller global ojäm-
likhet. Om det tidigare är det som menas anser vi att ett förtydligande krävs, om det senare är det 5 
som menas anser vi att stycket är en upprepning av tidigare stycken under rubriken och att det då 
kan strykas.  

S. 13-14 Den offentliga sektorns roll för omställning 
Notering: sista raden oklar. 

S. 14 Ekonomi och investeringar 10 
Vi önskar en skrivning som säger att även den privata sektorn har ett ansvar i omställningen till 
ett hållbart samhälle. Under hela kapitlet ligger stort fokus på det offentligas ansvar för hållbar-
het, vilket naturligtvis är bra; det är lättare att sätta krav på det privata om det offentliga är ett 
föredöme. Vi anser dock ändå att även texten i programmet tydligare kan säga att det behövs krav 
på hållbarhet även för den privata sektorn.  15 

S.14 Forskning och utveckling 
Inga kommentarer 

S. 15 Kultur och folkrörelse 
Inga kommentarer 

S. 15-16 Den fria konsten 20 
Inga kommentarer 

s. 16 Barn- och ungdomskultur 
Inga kommentarer 

s. 16 Föreningslivet och folkrörelse 
Inga kommentarer 25 

s. 16-17 Idrott 
Rad 35: Vi önskar en förändring av meningen ”Den har också---underblåsa konflikter” till ”Den 
har också en politisk dimension och kan användas både för att föra människor närmare varandra, 
för att underblåsa konflikter och stärka folkhälsan.” 
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S. 18 Arbete 
Inga kommentarer.  

S. 18 En arbetsmarknad för alla 
Under detta stycke önskar vi utöver det som står även en kortare skrivning om fler diskrimine-
ringsgrunder än de som tas upp för att förtydliga rubrikens betydelse.  5 

S. 18-19 Arbetsrätt och arbetsmiljö 
Inga kommentarer 

s. 19 En trygg och inkluderande a-kassa 
Vi önskar att det i första stycket under rubriken förtydligas varför a-kassan även gynnar de som 
arbetar och inte bara de som blir arbetslösa.  10 

Sidan 20 
rad 11 ”ekonomisk tillväxt som mål” lägg till främsta så det blir: ”ekonomisk tillväxt som 
främsta mål.  
Rad 19 sidan 20 ta bort den separata investeringsbudgeten, vi förstår inte poängen med den. 
I avsnittet om skatter på sidan 21, införa glosan fördelningspolitik eftersom att det är ett för arbe-15 
tarrörelsen viktigt begrepp.  
föreslagen skrivning ”…-åt var och en efter behov.” En central roll för skattesystemet är att vara 
omfördelande mellan fattig och rik. Samt i olika stadier i livet, så att studenter har råd att studera 
och nyblivna föräldrar har råd att vara hemma.  

Sidan 22 20 
om bostäder och samhällsplanering. Det saknas inkluderning av betydande grupper. Intersektion-
ellt perspektiv är ett bra begrepp för att inkludera alla normbrytande grupper. 
Samma avsnitt: en till mening, hyresrätt en rättighet bostadsrätt en möjlighet.  
På rad 30 Samhällsplanering ska främja jämlikhet, hållbarhet och demokrati. Tillgången på of-
fentliga platser är en demokratisk fråga.  25 

Sida 23 
rad 35. Ta med något att det är viktigt att främja forskning om kvinnors hälsa.   
rad 38 om folkhälsoarbetet, förslag på skrivning: Friskvården är en viktig del i folkhälsoarbetet, 
därför bör det vara en rättighet för alla. 
Om psykisk ohälsa: föreslagen ändring: den är vanligare bland unga kvinnor, hbtq-personer äldre 30 
och andra normbrytande grupper. Med särskilt fokus på normbrytande grupper. 

Sida 24 
mellan rad 25 och 30 att skolan på sikt ska förstatligs. Vi vänder hos helt emot att skolan bör för-
statligas. Vi tror inte att huvudmanaskapet påverkar kvaliteten på utbildningen. Det som är dåligt 
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och det som ska försvinna är möjligheten att profitera på våra gemensamma tillgångar.  
Rad 41, Vi tycker inte att gymnasieskolan ska vara obligatorisk. 
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GSHF:s remissvar 

Vår samhällssyn 

Sida 7, rad 10, meningen “Kapitalismens globalisering har ökat vikten av en global demokrati.” 
Förslag till ändring: 
Kapitalismens globalisering har i grunden ritat om spelplanen för konflikten mellan arbete och 5 
kapital till kapitalets fördel. Därför behövs en global demokrati och ett globalt system för att sä-
kerställa fackliga fri- och rättigheter för arbetare i hela världen. 

En politik för levande kultur och folkrörelser 

Sida 15, efter stycket som slutar på rad 23 
Förslag till nytt stycke: 10 
“Sveriges mediala landskap är i hög grad koncentrerat till ett fåtal ägare, och dagspressen är till 
övervägande del borgerlig. För att på längre sikt trygga en mångfald i svensk media krävs ett nytt 
system för presstöd som tar hänsyn till det föränderliga medielandskapet.” 

Rättspolitik 

Sida 27, tredje stycket: “Livstidsstraffet ska avskaffas och häktestiderna måste begränsas”. 15 
Förslag till ändring: 
Stryk “Livstidsstraffet ska avskaffas och”. 
Motivering: Finns det inte vissa slags brott, t.ex. grava terrorbrott - sådana vi ännu varit beskona-
de från i Sverige - där det är berättigat med livstids fängelse? Redan i nuläget kan livstidsbe-
stämda straff dessutom tidsomvandlas. Ett tidsomvandlat livstidsstraff motsvarade under tidspe-20 
rioden 2005-2013 24,9 år (BRÅ, 2015). 
 
BRÅ. (2015). Livstidsdomar – utveckling och faktisk strafftid. Hämtad 2015-04-29 från 
https://bra.se/5.779f51ff14b839896441344.html 
 25 
Sida 27, under Integritet: “Rättsväsendet måste finna ett sätt att arbeta utan att integriteten kränks 
för icke brottsmisstänkta.” 
Ändra till: “Rättsväsendet måste finna ett sätt att arbeta utan att integriteten kränks för icke 
brottsmisstänkta, och om någon blivit övervakad som en del av en brottsutredning ska hen under-
rättas om detta när misstankarna avskrivits.” 30 
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Cuprimontanus remissvar 

Cuprimontanus delar intentionerna och andemeningen i remissutkastet i stort. Dock anser vi att 
ett par ändringar är mycket viktiga att ta med. Här är våra ändringar: 

Under kapitlet "Arbete" 
Sidan 18 rad 11: tillägg "Kollektivavtal ska alltid vara den gällande normen mellan arbetstagare 5 
och arbetsgivare." 

Under "Vård, folkhälsa och omsorg" i kapitlet "En välfärd för alla" 
Sidan 24 rad 2: tillägg "Vårdkvalitén och patientsäkerhet ska garanteras." 
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SHS:s remissvar 

S. 4 stycke 20 
Vi yrkar på att vi stryker hela stycke 20. Vi borde återta valfrihets-begreppet från de borgerliga 
istället för att erkänna deras definition.  

S. 5 stycke 10 5 
Sista meningen som syftar till reell och formell demokrati måste konkretiseras mer. Förtydliga 
vad ni menar. 

S. 5  stycke 20.  
Vi ställer oss tveksamma till följande formulering: 
 10 
”Valet av ägandeform och styrningslogik ska avgöras av vad som lämpar sig bäst för att nå målen 
om frihet, jämlikhet och hållbarhet. I det syftet ska demokratin alltid ha rätt att ändra form och 
villkor för ekonomin” 
 
Det är en självklarhet att ekonomiska intressen inte ska få stå över medborgerliga intressen men 15 
om institutioner ska vara transparenta, trovärdiga och demokratiska måste de ha en långsiktighet 
som står över kortsiktiga politiska intressen. I denna formulering får man intrycket av att änd-
ringar kan godtyckligt och när som helst och det är inte hållbart. 

S. 5 Stycke 35 
Definiera inte solidariteten genom vad den inte är (Alltså att den inte är välgörenhet). Definiera 20 
den för vad den är. Ta bort ”Den skiljer sig från välgörenheten genom att”. 

S. 26 första stycket 
”Alla människor ska känna trygghet i både det offentliga och det privata rummet. För det måste 
den breda jämlikhetspolitiken, mot klassorättvisor, ojämställdhet, rasism och homofobi, komplet-
teras med en specifik rättspolitik. Rättssäkerheten är en av grundpelarna i det demokratiska sam-25 
hället. ” 
 
Vi ställer oss undrande till vad som menas med en specifik rättspolitik. Vi vill ha ett förtydli-
gande. Det måste förtydliga vad det ät för rättspolitik ni talar om. 
 30 
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Helsingborgs remissvar 

Den demokratiska socialismen 

Ändringsförslag, första meningen: Fria och jämlika människor i en klasslös, feministisk och håll-
bar solidarisk värld är den demokratiska socialismens mål.  
 5 
Ordning på slutorden i sista meningen borde ändras till: Vi vill bygga ett samhälle utan över- och 
underordning, där alla får plats och där alla behövs, ett samhälle som utvecklas socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart.  

Våra värderingar  

Vid stycket med nummer 10, andra meningen: ”Denna omställning är förutsättningen för mänsk-10 
lighetens framtid och kräver att jordens resurser ska fördelas jämlikt och alla människors grund-
läggande behov ska tillgodoses” borde ändras till :”Denna omställning är förutsättningen för 
mänsklighetens och de andra arternas framtid.....” 

Vår samhällssyn 

Nämn någonstans att vi genom reformistisk socialism ska omdana samhället, det nämns inte alls i 15 
programmet! 

Vår politik: Politik för global jämlikhet och säkerhet 

Stycke med nummer 15, andra meningen: ” Världsorganisationen, inklusive den internationella 
ansvarsfördelningen, behöver reformeras för att bättre kunna tjäna mänskligheten. ” borde ändras 
till: ”Världsorganisationen, inklusive den internationella ansvarsfördelningen behöver reformeras 20 
genom processeffektivisering och aktiv bekämpning av korruption för att bättre tjäna....”  
 
Stycke med nummer 25, första meningen: ”Sexuellt och könsrelaterat våld i krig definieras som 
krigsbrott, men våldet i hemmet ses som en individuell fråga. ” bör ändras till: ” Sexuellt och 
könsrelaterat våld i krig definieras som krigsbrott enligt FN, men våldet i hemmet ses som en 25 
individuell fråga.”  
 
Sidan 10, stycke med nummer 15, andra meningen: STAVA JÄMSTÄLLDHET RÄTT!  
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Samhällets omställning  

Rubriken är otydlig och man förstår inte direkt att detta avsnitt faktiskt handlar om miljö, klimat 
och ekologisk omställning till ett hållbart samhälle. Förslag på ändring av rubriken till: ”Sam-
hällets omställning för en hållbar framtid” 
 5 
På samma sätt som det socialdemokratiska partiprogrammet (Se “Marknad och kapitalism”, s. 
10) pekar på skillnaden mellan marknaden och kapitalismen bör studentförbundet även beröra 
skillnaden och då i form av att marknaden är ett allokeringssystem och kapitalismen är en makt-
system. Det kan passa under denna rubrik eller Vår Samhällssyn, eller under en annan rubrik som 
förbundsstyrelsen och remissförfattarna tycker är bättre. 10 

Arbete 

Till största delen håller jag med remissutkastet, särskilt angående arbetsmiljöfrågor, fackföre-
ningar och arbetstidsförkortning. Det jag ställer mig mot är formuleringen att det övergripande 
målet för jobbpolitiken ska vara full sysselsättning. Enligt mig det inte arbete som är målet för 
politiken, utan ett tryggt arbete är bara en av många möjliga mål på vägen mot ett mer solidariskt 15 
samhälle. Ett samhälle där människor med en god ekonomisk grundtrygghet och olika sociala 
försäkringar kan leva ett gott liv inte bara på arbetsplatsen utan också utanför denna. I och med 
den utveckling som sker och på sannolika skäl kommer fortsätta, med rationaliseringar och auto-
matisering av olika yrken så gäller det för oss att redan nu formulera en rimlig plan för framti-
dens försörjning. 20 
 
På grund av de framtida utmaningarna och det absurda i att ha mer arbete som mål föreslår jag 
följande ändringar av första stycket under rubriken "Arbete": 
 
Andra meningen: Alla som vill arbeta ska ha rätt till ett gott arbete och meningsfullt arbete, samt 25 
att de som vill sysselsätta sig med annat ska ha möjlighet till detta genom en ovillkorlig ekono-
misk grundtrygghet i form av basinkomst eller motsvarande system. 
 
Tredje/sista meningen: Det övergripande målet för jobbpolitiken ska vara rätten till ett gott och 
meningsfullt arbete och det övergripande målet för politiken i stort ska vara att säkra människors 30 
rätt till självförverkligande, vilket ska realiseras genom en gradvis arbetstidsförkortning i takt 
med arbetsmarknadens automatisering, samt i kombination med någon form av ovillkorlig eko-
nomisk grundtrygghet som går att leva på. 

Definition av basinkomst: 
För sakens skull tänker jag också ge en definition av vad jag menar med basinkomst/ovillkorlig 35 
ekonomisk grundtrygghet: 
1) Basinkomst är en inkomst som går att leva på 
2) Basinkomst betalas ut till individer, och inte till hushåll 
3) Basinkomst betalas ut i pengar, och inte t.ex. Matkuponger 
4) Basinkomst betalas ut regelbundet, förslagsvis månatligen 40 
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5) Basinkomst betalas ut utan krav på motprestation, t.ex. Genom att gå CV-skrivarkurser 

Rättspolitik 

Avsnittet borde inbegripa att vår inriktning inom rättsfilosofin är rättspositivismen, dvs. att rätten 
är en konstruktion och inte grundad på en universell moral. Men även att den offentliga makten 
utövas under lagarna (normgivningsmakten) och att inte tjänstemän och domare kan hitta på rätts-5 
regler. Detta behöver tas med och varar tydligt någonstans under denna rubrik! 
 



 

Spartacus remissvar 
 

15 (33) 

Spartacus remissvar 

Sverige ska inte beväpna omvärlden: 

Sverige är ett land som är beroende av sin export och våran vapenexport är en av våra mest lön-
samma exportvaror. Att förbjuda den hade försämrat våran ekonomi avsevärt, samt suttit Linkö-
ping i ett krisläge. Vi är beroende av SAAB då det är stor del av vår befolkningen som jobbar 5 
där. Utan SAAB hade Linköping stannat. Ideologi får inte lämna människor i sticket. Om S-
studenter är måna om att ställa sig emot vapenexporten måste det göras på rätt sätt. Helst ser vi 
att denna paragraf tas bort helt eller att den omformuleras och belyser vikten av att dessa männi-
skor och Linköping inte utelämnas. 

Samhällets ordning: 10 

Vi uppfattar ingen substans i det här stycket. Många fin ord, men låter tomma. Vad vill egentlig-
en?  
Den Offentliga Sektorns roll för omställning:  
Tydliggör gärna vad som menas med detta stycke. Spartacus anser att storleken på den offentliga 
sektorn ska speglas i medborgarnas behov. Storlek och marknadsandel är inget vi bör besluta om. 15 
Sätt press på EU och FN för att nå de hållbarhetsmål som vi vill nå.  

Arbete 

30 tim arbetsvecka med bibehållen lön är ekonomiskt ohållbart och extremt dyrt. Kan inte im-
plementeras på alla branscher. Tänk om. Vi i Spartacus är medvetna om att detta har röstats ige-
nom på kongressen 2014, men vi ställer oss kritiska till att det genomförs.  20 

En hållbar ekonomisk politik 

Sverige ska vara ett föredömligt land när det kommer till bemöta alla klimatproblem vi har, vi 
ska ha en hållbar tillväxt, men självfallet MÅSTE ekonomisk tillväxt få vara och bör vara ett mål. 
Tillväxt som koncept är i sig inget ont såvida man nyttjar det till sådant. Vi socialdemokrater som 
tror på blandekonomi ska se till att tillväxten sköts rätt och fördelar resurser ansvarsfullt. Tillväxt 25 
innebär utveckling vilket betyder att samhället går framåt, växer och mår bättre. Hur kan vi vara 
kritiska mot det? 
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Finanspolitik: 

Låt bankerna vara. De kan det där bäst. Tumme upp för bankskatt. 

Penningspolitik: 

Styrmedel och målsättningar är bra. Dagens inflationsmål är ett bra sådant, styrka sysselsätt-
ningsmål är vi positivt inställda till, men utöver det ska bör politiker inte gå in och detaljstyra 5 
bankerna.  

Skatter:  

Vi bör verka för att skapa ett enhetligt skattesystem. Det låter som att vi är helt emot kapital och 
konsumtionssamhället vi lever i. Skattpengar ska gå till våran gemensamma välfärd och allt vad 
det innefattar. Vi låter även mer som Grön Ungdom än Socialdemokraternas studentförbund.  10 

Bostäder och samhällsplanering: 

Ännu en gång, bara fina ord utan substans. Utveckla gärna paragrafen. Vad är det vi egentligen 
vill? 

Socialförsäkring: 

Låt folk arbeta sålänge som de vill och kan sköta arbetet (snarare ämnat för akademiker och 15 
tjänstemän då detta ej är lika vanligt hos arbetare). Lyft studentperspektivet.  

Vård, folkhälsa och omsorg:  

Psykiskt ohälsa är den gren av välfärden som vi som samhälle är absolut sämst på. Det är även ett 
av våra största samhällsproblem. Vi önskar att denna paragraf utvecklas och får mer fokus, den är 
mycket kort i dagsläget.  20 

Skola och utbildning: 

Förstatliga skolan är inte svaret på dem problem som råder. Vi, Spartacus, tror det enbart hade 
gjort problemen värre. Ge kommunen vetorätt emot överetablering av skolan, stärk lärarens sta-
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tus, höj deras löner, minska klasserna, sätt in lärarassistenter, stötta rektorerna men förstatliga 
inte. Vi är helt emot detta. Att ge staten ansvaret för alla skolor i det här landet hade bara ökat 
byråkratin och tagit bort läraren från klassrummet. Vi ser mycket negativt på det då det motarbe-
tar allt vi vill åstadkomma. 
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ÖSSK:s remissvar 

Textstycken med ändringsförslag redovisas i sin helhet, men förslag på formuleringsändringar 
markeras genom att skrivas med kursiv text (i både ursprungstext och föreslagen formulering) 

Sida 11(27): En rättssäker asyl- och flyktingpolitik 

Nuvarande formulering: Grunden i all asyl- och flyktingpolitik måste vara rättssäkerhet, soli-5 
daritet och medmänsklighet. För Socialdemokratiska studentförbundet är det en självklarhet att 
människor som förföljs eller förtrycks på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, politiska åsik-
ter eller religiös tillhörighet ska ges starkt skydd. Vår vision är en gränslös värld där människor 
kan röra sig fritt. Även människor som flyr inom sitt eget hemland ska omfattas av FN:s flykting-
konvention. 10 
 
Förslag på formulering: Vår vision är en värld där alla människor kan röra sig fritt. Det är då 
essentiellt att all asyl- och flyktingpolitik ska utgå ifrån solidaritet, medmänsklighet och rättssä-
kerhet. För det Socialdemokratiska Studentförbundet förföljs eller förtrycks på grund av kön, 
sexuell läggning, etnicitet, politiska åsikter eller religiös tillhörighet ska ges ett starkt skydd, det 15 
inbegriper även personer som av andra anledningar flyr med fara för sitt liv. Därför ska även 
internflyktingar omfattas av FN:s flyktingkonvention.  
 
Nuvarande formulering: Alla stater har ett gemensamt ansvar för världens flyktingar. FN:s 
flyktingkvoter bör öka och varje land bör ge flyende människor en fristad. EU bör vara föregång-20 
are i detta avseende. Principen att asyl ska sökas i det land dit en flykting först anländer bör i 
linje med det avskaffas och ersättas av en asylansökan till hela EU. Det ska vara möjligt att på 
fler sätt ta sig lagligt till EU för att söka asyl. 
 
Förslag på formulering: Alla stater har ett gemensamt ansvar för världens flyktingar. FN:s flyk-25 
tingkvoter måste justeras så att varenda människa på flykt erbjuds en fristad. EU bör vara före-
gångare i detta avseende. Dublinförordningen som slår fast att en flykting ska söka asyl i det 
första land denne anländer till bör avskaffas och ersättas av en fri asylansökan inom EU-
området. Det måste utarbetas lagliga och säkra vägar in i EU-området för asylsökande.  
 30 
Nuvarande formulering: Familjeåterförening för flyktingar bör underlättas och asylprocessen 
ska ta större hänsyn till barns asylskäl och allmänna situation. Nyanlända flyktingar ska ges möj-
lighet till arbete och vård för asyl. Även papperslösa ska ha rätt till vård. 
 
Förslag på formulering: Familjeåterförening för flyktingar ska underlättas och asylprocessen 35 
ska ta större hänsyn till barn- och ungdomars asylskäl samt allmänna situation. Alla flyktingar, 
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inklusive papperslösa, ska garanteras rätten till vård, dessutom ska alla barn- och unga garante-
ras rätten till allmän skolgång.  

Sida 16-17(27): Idrott 

Nuvarande formulering: Idrotten är en del av kulturen och är starkt förankrad i Sveriges före-
ningsliv. Den har också en politisk dimension och kan användas både för att föra människor när-5 
mare varandra och för att underblåsa konflikter. Med mindre skolidrott och ett krympande fritt 
föreningsliv ökar klyftorna inom idrottandet. Vidare premieras ofta pojkars och mäns idrottande 
framför flickors och kvinnors idrottande. Idrottens tillgänglighet handlar även om jämlikhet uti-
från andra aspekter. Det förutsätter ett hbtq-perspektiv och ett antirasistiskt perspektiv. Både poli-
tiken och idrottsrörelsen själv har ett ansvar för det. 10 
 
En politik för levande kultur och folkrörelser 
 
Idrottspolitiken ska verka för god tillgänglighet, allas deltagande och möjlighet till utveckling. 
Det handlar även om möjlighet till motion, rekreation och ett rikt friluftsliv. Det allmänna har ett 15 
stort ansvar för att tillgången till idrottsanläggningar och rekreationsområden fördelas jämlikt 
bland befolkningen. 
 
Föreslagen formulering: Idrotten är en del av kulturen och en av våra största folkrörelser med 
stark förankring i Sveriges föreningsliv. Den har dessutom en samhällsförändrande funktion och 20 
kan användas för att föra människor samman såväl som att underblåsa konflikter. Idrotten är 
även en stor del av den svenska folkhälsan. Med mindre skolidrott och ett krympande fritt före-
ningsliv ökar klyftorna inom idrottandet. Vidare premieras ofta pojkars och mäns idrottande 
framför flickors och kvinnors idrottande. Idrottens tillgänglighet handlar även om jämlikhet uti-
från andra aspekter. Det förutsätter ett hbtq-perspektiv och ett antirasistiskt perspektiv. Både poli-25 
tiken och idrottsrörelsen själv har ett ansvar för det. 

Sida 18(27): En arbetsmarknad för alla 

Nuvarande formulering: En av de största utmaningarna för att få en jämlik arbetsmarknad är att 
göra den jämställd. Kvinnors arbete värderas systematiskt lägre än mäns. Socialdemokratiska 
studentförbundet kräver lika lön för lika och likvärdigt arbete. Löneskillnaderna utifrån kön 30 
måste utjämnas såväl inom som mellan kvinno- och mansdominerade yrken. Vi vill se en för-
värvsfrekvens som är lika mellan kvinnor och män. Den offentliga sektorn måste vara ett före-
döme i jämställdhetsarbetet såväl vad gäller lönenivåer och systematiskt arbete mot osakliga lö-
neskillnader. 
 35 
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Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett mottagande av nyanlända där varje individ får det 
stöd och de verktyg som behövs för att etablera sig i Sverige. Ansvariga myndigheters samverkan 
bör stödjas och förstärkas. Det ska vara lätt att validera tidigare utbildning och erfarenhet från 
sitt hemland och SFI ska blandas med kvalificerad praktik. Myndigheter måste tillhandahålla 
lättillgänglig information till alla. Den strukturellt ojämlika förvärvsfrekvensen mellan personer 5 
beroende på bakgrund är oacceptabel och måste motverkas. 
 
Föreslagen formulering: En av de största utmaningarna för att få en jämlik arbetsmarknad är att 
göra den jämställd. Kvinnors arbete värderas systematiskt lägre än mäns. Socialdemokratiska 
Studentförbundet kräver lika lön för lika och likvärdigt arbete. Löneskillnader utifrån kön måste 10 
utjämnas inom såväl kvinno- som mansdominerande yrken. Vi vill se en förvärvsfrekvens som är 
lika mellan könen. Den offentliga sektorn måste vara ett föredöme i jämställdhetsarbete såväl vad 
gäller lönenivåer och systematiskt arbete mot osakliga löneskillnader.  
 
Ett stort problem på arbetsmarknaden är den snedrekrytering som tillsättningen av icke utlysta 15 
tjänster innebär. Vissa individer och grupper selekteras omedvetet bort och tjänstetillsättningen 
blir beroende av kontaktnät. För en mer jämlik arbetsmarknad måste detta motverkas och lag-
skyddet mot diskriminering stärkas. Ett krav på att alla tjänster ska utlysas bör införas.  
 
Den strukturellt ojämlika förvärvsfrekvensen mellan personer beroende på bakgrund är oaccep-20 
tabel och måste motverkas. Socialdemokratiska studentförbundet vill se ett mottagande av nyan-
lända där varje individ får stöd och de verktyg de behöver för att etablera sig i Sverige. Ansvariga 
myndigheters samverkan bör stödjas och stärkas. Det ska bli enklare att validera tidigare utbild-
ning och erfarenhet hos den nyanlände och SFI ska kompletteras med kvalificerad och erfaren-
hetsanpassad praktik. Myndigheter måste tillhandahålla lättillgänglig information till alla. 25 

Sida 26(27): Rättspolitik 

Nuvarande formulering: Alla människor ska känna trygghet i både det offentliga och det pri-
vata rummet. För det måste den breda jämlikhetspolitiken, mot klassorättvisor, ojämställdhet, 
rasism och homofobi, kompletteras med en specifik rättspolitik. Rättssäkerheten är en av grund-
pelarna i det demokratiska samhället. 30 
 
Ett ojämlikt samhälle föder brottslighet och leder till att vissa grupper och individer utsätts för 
större risker att drabbas av och dras in viss kriminalitet än andra. Samtidigt vänder sig Socialde-
mokratiska studentförbundet mot att detta resonemang oftast endast inbegriper brottslighet som i 
högre grad begås av socialt och ekonomiskt utsatta. För lika sant som att ekonomisk desperation 35 
och social utslagning kan leda till vissa brott är det att makt och ekonomiskt överflöd kan leda till 
kriminalitet.  
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Den ekonomiska brottsligheten som varje år undandrar det gemensamma enorma summor begås i 
regel av individer eller grupper med makt och goda socioekonomiska förutsättningar. Även den 
omfattande illegala miljöpåverkan såväl lokalt som globalt sker i regel för ekonomisk vinnings 
skull.  5 
 
En politik för jämlikhet, goda livsvillkor, solidaritet och frihet och mot maktmissbruk är också 
den bästa brottsförebyggande politiken. 
 
Förslag på formulering: Alla människor ska i det offentliga såväl som det privata rummet 10 
känna en trygghet. Det är därför viktigt med ett legitimt rättsväsende som inger tillförlitlighet 
och där alla behandlas lika. Därför måste alla människor oavsett kön, sexualitet, religiös tillhö-
righet, politisk åsikt och etnicitet garanteras lagskydd och behandlas efter likhetsprincipen (RF 1 
kap. 9§).  
 15 
Ett ojämlikt samhälle föder brottslighet och leder till att vissa grupper och individer utsätts för 
större risker att drabbas av och dras in viss kriminalitet än andra. Samtidigt vänder sig Socialde-
mokratiska studentförbundet mot att detta resonemang oftast endast inbegriper brottslighet som i 
högre grad begås av socialt och ekonomiskt utsatta. För lika sant som att ekonomisk desperation 
och social utslagning kan leda till vissa brott är det att makt och ekonomiskt överflöd kan leda till 20 
kriminalitet och korruption.  
 
Den ekonomiska brottsligheten som varje år undandrar det gemensamma enorma summor begås i 
regel av individer eller grupper med stort maktinflytande och goda socioekonomiska förutsätt-
ningar. Även den omfattande illegala miljöpåverkan såväl lokalt som globalt sker i regel för eko-25 
nomisk vinnings skull.  
 
En politik för jämlikhet, goda livsvillkor, solidaritet och frihet och mot maktmissbruk är också 
den bästa brottsförebyggande politiken. 
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Demos remissvar 

Finanspolitik, sida 21, rad 3-6 
Stycket är spretigt och otydligt, vilket gör det oklart vad det egentligen försöker uttrycka. Statens 
och riksbankens (och således finanspolitikens respektive penningpolitikens) förhållande till 
varandra bör tydliggöras eftersom det kan tolkas som att staten intervenerar i riksbankens uppgif-5 
ter. Det kan även uppfattas som att delar av stycket bör finnas under rubriken penningpolitik. 
Sammanfattningsvis: svårtolkat stycke med oklar innebörd. 
 
Vi har med anledning av detta inget konkret förslag på textändring eftersom innebörden av styck-
et är oklart.  10 
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Laboremus remissvar 

a) Sida 5, rad 18-19 
Nuvarande: ”Denna strävan bygger på en tilltro till människans förmåga att tillsammans fatta för 
samhället avgörande beslut, också på det ekonomiska området.” Förslag: "Detta förutsätter att 
medborgarna genom politiken har en meningsfull påverkan på näringsliv och produktion. Mark-5 
naden ska tjäna det allmänna, inte tvärt om." 

b) Sida 8, rad 26 
Nuvarande: ” I Sverige har socialdemokratin i det syftet, i samverkan med andra progressiva 
krafter, infört den politiska demokratin, den har utvecklat den generella välfärden och inlett arbe-
tet med att utvidga demokratin till samhällets alla områden.” Förslag: I Sverige har socialdemo-10 
kratin i det syftet, i samverkan med andra progressiva krafter, infört den politiska demokratin, 
den har utvecklat den generella välfärden och arbetat aktivt för att med politiska medel se till att 
marknaden tjänar det allmänna snarare än tvärt om, och för att se till att alla oavsett klass har 
möjlighet att påverka sitt arbetsliv, sina arbetsvillkor och sin vardag. 

c) Sida 5, nytt stycke sist i området ”Demokrati” (rad 28) 15 
Förslag: ”Demokratiskt styre och samhällsförvaltning bygger på en stark organisering i förening-
ar, partier och andra civilsamhälleliga organisationer. En hög organiseringsgrad är av vikt för att 
alla medborgare och grupper ska vara representerade på alla politiska nivåer. Socialdemokratiska 
studentförbundet ska därför bidra till främjandet av demokratiska organiseringsformer som fack-
föreningar, hyresgästföreningar, student/elevkårer och andra liknande organisationsformer som 20 
en del i demokratins utvidgning och förankring i samhället.” 

d) Sida 16, rad 39. 
Nuvarande: ”Det förutsätter ett hbtq-perspektiv och ett antirasistiskt perspektiv.” Förslag: ” Det 
förutsätter ett hbtq-perspektiv, antirasistiskt perspektiv, samt ett perspektiv utifrån funktionsned-
sättningar.” 25 

e) Sida 20, andra stycket, rad 22 
Förslag: ”Den relativt svällande och obeskattade finanssektorn orsakar påfrestningar för den 
svenska finanspolitiken. Detta gör att vi måste beskatta finanssektorn mer. När detta sker ökar 
statens intäkter, samhällsekonomins rikser minskar etc. Ett utökat finanspolitiskt utrymme möj-
liggör ett större investeringsutrymme samt bättre möjligheter till stimulanspolitik.” 30 

f) Sida 20, rad 34 
Nuvarande: ”De samhällsekonomiska modellerna tar inte tillräcklig hänsyn till hållbarhetsa-
spekter och långsiktighet.” 
Förslag: ”De finanspolitiska modellerna tar inte tillräcklig hänsyn till hållbarhetsaspekter och 
långsiktighet.” 35 
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g) Sida 21, rad 5 
Nuvarande: ”Socialdemokratiska studentförbundet vill att staten ska kontrollera pengaskapandet 
och att banker ska finansiera sin utlåning med befintliga besparingar.” Förslag: ”Socialdemokra-
tiska studentförbundet vill att staten ska få ökad kontroll över pengaskapandet och att banker ska 
finansiera sin utlåning i högre grad med befintliga besparingar. ” 5 

h) Sida 6 
Förslag: Tillägsstycke under kapitlet ”Vår samhällssyn” 
”Som socialdemokrater bejakar vi produktionen i samhället ur ett pluralistiskt perspektiv. Vi är 
positiva till alternativa produktionsformer vid sidan av privatägda produktionssätt. Historiskt har 
kooperation som driftsform varit av stor betydelse för arbetarrörelsen och S-studenter stödjer en 10 
ökad framväxt av driftsformer såsom exempelvis kooperation.” 
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LSSK:s remissvar 

Generell synpunkt: Vissa begreppen används på olika sätt, vilket bör ses över. 

Den demokratiska socialismen 

Stycket står för ensamt, för separerat, och det ser konstigt ut. Texten är en portalparagraf och bör 
som sådan ligga först på samma sida som ”Våra värderingar”. Rubriknivån kan dock behållas. 5 

Våra värderingar 

Första stycket 
Stryk nuvarande text och ersätt det med: 
Socialdemokratin tar sin utgångspunkt i en positiv människosyn. Människan är en social och 
skapande varelse som påverkas starkt av sitt sammanhang och sin omgivning. Som människor 10 
växer och utvecklas vi tillsammans. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra. 

Frihet, jämlikhet och jämställdhet 

Texten inleds med en förklaring av vad vi tycker, men vi fokuserar senare att fokusera på vad vi 
INTE tycker och radar upp det. Det finns en visserligen pedagogisk poäng med det, men möjligt-
vis kunde man knyta ihop första och andra stycket. 15 
 
Stryk ”därför” i stycke två under det aktuella avsnittet (grön markering). 

Demokrati 

Andra stycket, rad 17 
Byt ut ordet ”påverka” till ”styra över”. Demokratisk ekonomi innebär att samhällsmedlemmarna 20 
ska kunna styra, inte bara ha möjlighet att påverka, produktionens inriktning och fördelning. 

Vår samhällssyn 

LSSK anser att inledningen är bra, rent ut sagt fin. 
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Patriarkatet och heteronormen 

LSSK vänder sig förstås mot heteronormen, men menar att stycket är deskriptivt och litet depri-
merande skrivet. Det behöver avslutas med en ”peppande” skrivning i likhet med de sista me-
ningarna under stycket om rasism: Vad vi principiellt/i mycket grova drag ska göra åt detta pro-
blem! 5 
 
LSSK menar vidare att kopplingen mellan klassförtryck och könsförtryck är bra, men att det 
också finns kopplingar mellan klass och heteronorm/manlighetsnorm/patriarkat/mäns kroppar. 
Köpstarka män kan köpa andra mäns kroppar. 

Arbetarrörelsen 10 

Vi har två synpunkter: 
1. Rubriken på stycket behöver upp en rubriknivå – men fortfarande ligga där det ligger och alltså 
inte stå helt ensam på en sida. 
 
Stycket är kort och litet rumphugget. Folkrörelseaspekten i arbetarrörelsen bör inkluderas, liksom 15 
den fackliga kampen och samverkan mellan facklig och politisk kamp och att detn behöver stär-
kas och utvecklas. 

Vår politik 

Ordningen på avsnitten under Vår politik är konstig. LSSK vill ha följande ordning: Arbete, En 
hållbar ekonomisk politik, Samhällets omställning, Politik för global jämlikhet, En politik för 20 
levande kultur och folkrörelser, Välfärd åt alla, Rättspolitik. Ändra ordningen till på delarna, in-
lednings arbete... 
 
Ordet ”en” borde tas bort i rubrikerna. Nu sticker avsnittet om global jämlikhet... och en politik 
för levande kultur... ut. 25 

Politik för global jämlikhet och säkerhet 

LSSK vill förändra rubriken. På grund av ordet ”säkerhet” för den tankarna till Orwells 1984. På 
ett mer substantiell plan kan inte heller ”säkerhet” sägas vara slutmålet för vår politik i globala 
frågor; säkerhet är i stället ett medel för att bland annat nå jämlikhet. Ett alternativ är att ändra 
rubriken till ”Internationell politik”. Ett annat är att ersätta ”säkerhet” med ”frihet”. 30 
 
Oavsett anser LSSK att ”säkerhet” med nödvändighet måste utgå ur rubriken. 
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Ett starkt och ansvarstagande FN 
Ordet ”ansvarstagande” är alldeles för träigt. Bör utgå/ersättas av något annat ord. Texten är i 
övrigt något tråkig. 
 
För övrigt förstår LSSK inte vad som avses med ”den internationella ansvarsfördelningen” i 5 
första stycket. Det kan nog med fördel strykas, alternativt omformuleras. Som det är nu blir det 
såväl språkligt otympligt som språkligt träigt och svårfattligt. 

Ett demokratiskt och jämlikt Europa 
Första stycket, tredje meningen går att tolkas både som kritiskt mot EU och som att det faktiskt 
förespråkar ökad federalism/överstatlighet. Vi önskar en omskrivning så att risken för feltolkning 10 
försvinner. LSSK motsätter sig ökad federalism och överstatlighet och det är utifrån den andeme-
ningen vi vill att texten ska omformuleras; vi upplever att den övriga texten ger stöd för omskriv-
ning i enlighet med det. 

En rättvis biståndspolitik 
Byt ut ordet ”rättvis” till ”progressiv”. Progressiv syftar på riktningen, utvecklingen. Det är mer 15 
aktivt. ”Rättvis” uttrycker ett status quo. 

En rättsäker asyl- och flyktingpolitik 
Första meningen i andra stycket har varit föremål för diskussion. Vi ser både för- och nackdelar i 
att det saknas referenser till att ansvaret ska tas ”efter förmåga”. Att i skrift definiera är problema-
tiskt och kan leda fel men något om ”efter förmåga” kanske ändå bör sägas. Vi väljer att avvakta 20 
eventuell kommande utveckling här. 
 
Tredje stycket, nästsista meningen. Stryk ”för asyl”. 

Försvaret 
Sida 11, rad 40 25 
Ersätt ordet ”framgent” med ”framöver”. 
 
Sida 12, rad 4 
Stryk ”behövs ett personalförsörjningssystem som bygger” och ersätt med ”ska personalförsörj-
ningen till försvaret bygga...”. Det gör texten tydligare och enklare. 30 
 
Sida 12, rad 5, efter ”över 18 år” och före ”Totalförsvaret”. LSSK föreslår att två nya stycken här 
införs som lyder: 
 
”Våld är främst förtryckarens maktverktyg. Våld har använts och används än idag för att för-35 
trycka den globala arbetarklassen. Genom krig och övervåld splittras arbetarklassen och klass-
kampen blir sekundär i relation till nationalismens, imperialismens och kapitalets intressen. Där-
för måste det långsiktiga målet med försvarspolitiken vara en gradvis nedrustning, såväl i Sverige 
som i resten av världen. Speciellt viktigt är nedrustningen av kärnvapen. 
 40 
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Ibland har emellertid våld använts mot kapitalet, imperialismen och nationalismen för att befria 
de som är förtryckta. Motstånd är ibland den enda lösningen mot förtryckande krafter. Därför ska 
totalförsvaret ha den omfattning, materiel och den beredskap som behövs för att det ska kunna 
hantera militära hot eller naturkatastrofer.” 
 5 
Styckena behövs för att synliggöra hur våld i regel används av förtryckare, hur det splittar arbe-
tarklassen och hur krig kan göra grannar och vänner till bittra fiender och förkämpar för överhet-
ens intressen. Det kanske tydligaste exemplet på det är första världskriget. Hade arbetarrörelsen 
stått emot krigshetsen hade det kriget kunnat undvikas. 
 10 
Det andra stycket syftar till att förmedla att vi bör erkänna de förtrycktas rätt att försvara sig mot 
organiserat våld. Den rätten gäller också demokratiska stater (det vill säga länder med politisk 
demokrati) som angrips militärt. Av den anledningen accepterar vi ett totalförvar. 

Sverige ska inte beväpna omvärlden 
Andra meningen, rad tio. 15 
”Begränsa vapenexport till endast demokratiska”, ändringsförslag då ursprungliga har för många 
negationer. 

Vår samhällssyn 

Definitionen av kapitalism behöver problematiseras vidare. 
 20 
Även meningen ”Tillsammans med kapitalismens inneboende drivkraft för ojämlikhet leder detta 
till ett kallt och hårt samhälle utan tillit och gemenskap.” - ”leder detta till” ändras till ”bidrar 
till”. 

Samhällets omställning 

Rubriken är vilseledande och vi önskar en förändring. 25 
Diskussion om andra stycket, som vi menar inte leder någonstans. Vi saknar en diskussion om 
kärnkraftens vara eller icke vara. 

Den offentliga sektorns roll för omställning 
Förslag om arbetstidsförkortning, föreslås tas upp senare vid arbete/pension. 

Ekonomi och investeringar 30 
Ett tillägg bör göras där det bör stå om hur miljökostnaderna bör internaliseras i företagen så att 
de tvingas stå för dem. Tillgången till utsläppsrätter bör minskas. 
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Forskning och utveckling 
Förslag på ett lite mindre stycke som yttrar sig om t.ex. att vetenskap ska vara grund till förslag, 
vikten om vetenskap och forskning, att vetenskap är tvärvetenskapligt, behovet av bredd. 

En politik för levande kultur och folkrörelser. 

Diskussionen om kulturens särvärde, värde i sig bortom andra faktorer. LSSK önskar sig en dju-5 
pare problematisering gällande detta samt menar att en diskussion huruvida kulturen verkligen 
har ett egenvärde bör föras. Om kultur anses ha ett egenvärde bör det nämnas att kultur har såväl 
ett instrumentellt värde som ett egenvärde för att resten av texten ska vara sammanhängande. 

Den fria konsten 
Rad 27. 10 
Ändra från ”konsten ska vara” till ”det ska ges möjligheter till konsten att vara i opposition, att 
utmana och provocera”. Generellt ska vi inte peka ut vad konsten ska göra. 

Föreningslivet och folkrörelser 
Utifrån läget där politiska föreningar får allt svårare att verka vid/få tillgång till exempelvis uni-
versiteters lokaler men också sådana utrymmen som till sin karaktär är allmänna – köpcentra – 15 
men som formellt ägs privat kunde det eventuellt införas en text här om det. Samtidigt kanske 
frågan bör stanna vid tillgången till universitetens lokaler och då räcker en skrivning i högskole-
politiska programmet. 

Arbete 

Arbetstidsförkortning, alltid arbetstidsförkortning! 20 

En hållbar ekonomisk politik 

Diskussion runt rad 3-5. LSSK önskar sig en omformulering. Poängen ska ligga i att om en kon-
flikt uppstår mellan demokratin och marknaden, då ska demokratin överordnas. 

Finanspolitiken 
LSSK önskar sig ett tillägg med ett stycke om tobin-skatt. 25 

Penningpolitik 
Rad 9 
Det blir missvisande att skriva ”sysselsättningsmålet” eftersom det inte finns något explicit så-
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dant. I den mån det finns i dag är det indirekt, precis som första meningen i stycket framhåller. 
Andra meningen bör därför omformuleras till ”Inflationsmålet har i praktiken helt överordnats 
som målsättning för penningspolitiken och inflationen har under en längre tid legat under målet” 
 
Vi vill även att texten ska vara tydlig om att det behövs ett explicit sysselsättningsmål för riks-5 
banken. 
 
Rad 11 
Anser därför att sysselsättningsmålet bör vara av likvärdig prioritet som inflationsmålet. Det nu-
varande i rosa märkta meningen är problematisk. 10 

Skatter 
Rad 22 
Angående konsumtionsskatterna. Till sin natur är de regressiva. Det kunde vara en idé att i stället 
lägga mer skatt på produktionen. 
Även om ”fastigheter” kan sägas vara ett slags kaptial bör det ordet läggas till efter ”kapital”. 15 
LSSK är stark förespråkare av en ny fastighetsskatt och vi tycker att det bör synas i texten, det 
vill säga att förbundet därigenom också tar ställning för det. 

En välfärd för alla 

Rad 8 
Lägg till en ny mening efter första meningen: ”Skattemedel avsedda för välfärdstjänster får aldrig 20 
tas ut som vinst.” 

Verksamhet, styrning och finansiering 
Vi vill se ett förtydligande om vilka aktörer som får verka i välfärden och om den demokratiska 
rätten att säga nej till nya aktörer. En problematisering av den demokratiska kontrollen över väl-
färden gällande etableringsrätten, vem och var de får verka. 25 
 
Vi vill ha i slutet ha en text med andemeningen att ”all välfärd ska drivas genom offentlig verk-
samhet”, vilket kräver en omformulering av tidigare text. 

Socialförsäkringar 
De två meningar som står kan vara problematiska och bör kanske ses över speciellt i ljuset av en 30 
möjlig arbetstidsförkortning. Det betyder inte att pensionsåldern inte omöjligtvis kan höjas då 
kortare arbetstider kan leda till att vi arbetar längre. Pensionsåldern bör vara variabel beroende på 
yrke, vi måste vara flexibla. Vi måste omfördela produktiviteten, ha arbetstidsförkortningar. 
Bästa lösningen: Vi bör stryka de två sista meningarna - ”Den ökade livslängden är i sig en väl-
färdsutveckling. Den generella pensionsåldern ska därför inte höjas.”  35 
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Vård, folkhälsa och omsorg 
Rad 41. 
Det saknas ett kommatecken mellan unga och kvinnor. Kommatecknet är här betydelsebärande så 
ändringen är inte språklig utan reell. Såväl unga som kvinnor har sämre psykisk hälsa... 

Skola och utbildning 5 
Tillägg - Motverka negativa könsnormer genom extrainsatser mot svaga elever . 

Rättspolitik 

Rad 2 
Lägg till ”transfobit” så att sista orden blir ”homo- och transfobi”. 

Mäns våld mot kvinnor 10 
Första meningen, andra stycket. Ändra ”våldtäkt” till ”våldtäkter”. 
 
Sista meningen 
Det råder oklarhet om vad som avses: Ska lagstiftningen i Sverige tillämpas så att den gäller även 
svenska medborgare som köper sex utomlands eller ät tanken att alla världens länder bör stifta en 15 
lag på området enligt nuvarande svensk modell? Meningen bör förtydligas. 

Kriminalvården och polisen 
Sida 27, tredje stycket. 
Vi vill ha en radikalare version av meningen, som uttrycker klart och tydligt att vi vill ha en 
maxgräns för strafflängd. 20 
 
LSSK anser att ett resonemang bör inarbetas om att vi vill begränsa tiden som folk sitter isole-
rade, speciellt. De negativa effekter som isolering medför behöver erkännas och samhället bör 
handla därefter. 

Nytt stycke 25 

LSSK yrkar på en ny text sist i programmet med namnet ”Juridiken och politiken” 
 
Det är en grundläggande demokratisk princip att makthavarna ska tillsättas och kunna avsättas i 
allmänna val. Politiska frågor avgöras av folkvalda, inte av jurister. Men juridifieringen i sam-
hället tilltar. Allt fler beslut fattas i domstol i stället för av parlamentariska församlingar. Samti-30 
digt kommer krav från liberalt håll om att inrätta en svensk konstitutionsdomstol. 
 
Erfarenheter från såväl USA som EU visar att en sådan domstol tenderar att på eget initiativ ut-
öka sitt mandat och påverka politiken allt mer. 
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Socialdemokratiska studentförbundet är starkt kritiskt till den här utvecklingen. Domstolarna ska 
tolka lagen, inte stifta den. Vi säger nej till en författningsdomstol och vill i stället öka politikens 
möjligheter att styra innehållet i exempelvis upphandlingar. 
 5 
LSSK föreslår också att S-studenters syn på nämndemannasystemet förs in på lämpligt ställe. 
 


