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Angående arbetet på kongressen 2015 

Vi kommer att ha väldigt mycket att behandla på kongressen. Förbundsstyrelsen ser därför en 
stor risk för att vi kommer ha tidsbrist. Det i sig innebär större risker för att vi inte kommer hålla 
schemat, att vissa ärenden kommer dra ut på tiden på bekostnad av andra och för att kongressen 
ska bli mindre jämställd. Förbundsstyrelsen vill i det här dokumentet informera om de största 
riskerna vi har identifierat och hur vi tror att vi undviker dem. 
 
Vi vill alla att var och en av oss ska åka hem från kongressen och känna att ens egen hjärtefråga 
fick tillräckligt med tid, att en själv kunnat delta i debatten och att vi har fattat bra beslut. Vissa 
kommer tycka att allmänpolitiska programmet är viktigast, andra kommer tycka motionerna, 
verksamhetsplanen eller valen är viktigast. Att låta alla delar få plats och låta alla komma till tals 
är en solidaritets- och demokratihandling.  
 
Kanske är det bästa du kan göra för att kongressen ska bli bra att jämka dig med någon som 
tycker nästan samma sak på åsiktstorgen, eller att gå upp i talarstolen för första gången, eller att 
stryka dig från talarlistan. För oss alla gäller att vi varken har större eller mindre rätt än någon 
annan att ta plats, att våra personliga hjärtefrågor inte är mer eller mindre viktiga än någon 
annans hjärtefrågor, att våra egna argument varken är mer eller mindre värda än någon annans.  
 
Tänk gärna igenom hur du vill att kongressen ska vara, och sen hur du kan bidra till att den blir 
så. 
 
Risker 
 
Kongressen blir ojämställd 
När det är ont om tid brukar män vara mindre benägna än kvinnor att försöka begränsa sina 
inlägg. Det gör att risken är stor att de som pratar oftast och längst är män. 
 
Schemat håller inte 
När det är små marginaler får förseningar konsekvenser. Om vi inte hinner klart i tid med ett pass 
kommer nästa pass att vara försenat redan från början. Då kortar vi ner pauser för att hinna ikapp, 
vilket i sig gör att alla blir stressade och att vi inte hinner återhämta oss och förbereda oss för 
nästa pass. Om det fortsätter så kommer vi knappt hinna med de sista passen och måste stressa 
oss igenom dem.  
 
Vi fokuserar på fel saker 
Om schemat inte håller och förseningarna fortsätter under hela helgen kanske en diskussion om 
detaljer i början av kongressen gör att vi inte hinner diskutera viktiga saker senare under 
kongressen. Då kommer vi inte fatta lika välgrundade beslut om det som vi tycker är viktigast. 
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Hur vi undviker riskerna 
 
Vi förbereder oss ordentligt 
Läs förslag, motioner, och motionssvar noga. Läs alla klubbars remissvar. Vilka tycker ungefär 
som ni? Vilka kan ni jämka er med? Finns det ett bättre förslag än ert eget så att ni kan dra 
tillbaka ert förslag? Vilka tycker helt annorlunda än ni? Vilka frågor är viktigast för er? Vilka 
frågor ska ni lägga mest tid på? Bestäm vem i delegationen som har ansvar för en viss fråga, så 
att hen kan förbereda sig för den. Ha gärna som mål att alla i delegationen ska få gå upp i 
talarstolen någon gång under kongressen. Fundera på vad du tycker är viktigast på kongressen 
och lägg mest tid på det, så behöver du inte lägga så mycket tid på sånt du tycker är mindre 
viktigt.  
 
Vi använder åsiktstorgen maximalt 
Under åsiktstorgen kan vi ställa frågor om vi inte förstår vad någon menar, diskutera och få en 
uppfattning om vi är de enda som tycker som vi eller om vi har en majoritet med oss. Men det 
viktigast är kanske att jämka sig. Finns det snarlika förslag? Finns det förslag som går i samma 
linje men som skiljer sig åt på vissa plan? Tänk då igenom: vad är viktigast, att vi tar ett 
principiellt beslut eller att just exakt den skrivningen som ni föreslår vinner över alla andra 
snarlika? Finns det någon poäng med att stå i plenum och debattera detaljerna i två liknande 
förslag? Har ni svårt att komma på jämkningsförslag? Be någon hjälpa er! 
 
Vi låter alla komma till tals 
Om du redan varit uppe i talarstolen så kan det vara bra att fundera på att det kan finnas andra, 
exempelvis någon som inte varit uppe i talarstolen än, som kan gå upp istället. Tänk på att det är 
många frågor som kommer behandlas under kongressen så är det viktigt att vi prioriterar vilka 
diskussioner vi lägger mer tid på, och vilka som är värt att hålla korta.   
 
 
 
 


