
Nytt progressivt allmänpolitiskt program 
Under studentförbundets 26:e kongress på Viskadalens folkhögskola i Seglora 
antogs ett nytt allmänpolitiskt program för S-studenter. Det idépolitiska 
principprogrammet lägger riktningen för den politik som studentförbundet vill 
bedriva för att nå visionen om fria och jämlika människor i en klasslös, jämställd 
och solidarisk värld. 
 
I vår samtid finns ett starkt behov av en progressiv röst. Världens resurser är 
ojämlikt fördelade och samhället präglas av en stark patriarkal struktur. Rasismen 
är en ständig kraft som påverkas av hur samhället ser ut och är idag djupt rotad i 
vårt samhällsklimat. Världen behöver en globalt samlande kraft för att ställa om 
vårt samhälle till ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. S-studenters 
allmänpolitiska program tar avstamp i insikten om dessa samhällsproblem, och i 
vetskapen om att vi genom demokratiskt socialism kan omdana samhället.  
 
Socialdemokratiska studentförbundet vill därför avlägsna de ekonomiska, sociala 
och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vi vill verka för en global 
demokrati som är utvidgad till samhällets alla områden så att människor blir fria 
att forma sina liv. 
 
  



Fyra viktiga beslut för jämlik framtid 
Under studentförbundets 26:e kongress på Viskadalens folkhögskola i Seglora 
fattades en mängd viktiga och princiella beslut för en progressiv politik. Många 
ämnen har berörts och viktiga ställningstaganden har tagits.  
 
Tand- och munhälsan är en klassfråga. Tandvårdens tillgänglighet är 
fundamental för en jämlik hälsa. En enad förbundskongress har beslutat att 
Socialdemokratiska studentförbundet ska verka aktivt för att tandvården ska ingå 
i den allmänna sjukförsäkringen. Även satsningar på utsatta gruppers tandvård 
som såväl förebyggande tandvård ska drivas för att uppnå en jämlik hälsa. 
 
Dagens resurstilldelningssystem för högre utbildning är i grunden konstruerat på 
ett problematiskt sätt. Det krävs en helhetssyn för att möjliggöra hög kvalité och 
skapa förutsättningar för breddad rekrytering och deltagande. Därför vill 
socialdemokratiska studentförbundet se en statlig offentlig utredning med mål att 
ta fram ett nytt resurstilldelningssystem för högre utbildning. 
 
S-studenter har ställt sig bakom ett kritiskt förhållningssätt mot frihandelsavtalet 
TTIP. Frihandelsavtalet förhandlas fram bakom lyckta dörrar vilket är 
odemokratiskt och väcker många farhågor kring innehållet. S-studenter kan inte 
acceptera ett frihandelsavtal som inte förhandlas fram på demokratiska grunder, 
som inte värnar staters suveränitet mot företag, som inte värnar arbetsmiljöarbete 
och fackliga rättigheter. Vidare är det viktigt att ett frihandelsavtal tar ett socialt 
och ekologiskt hänsynstagande. 
 
Kongressen har beslutat att S-studenter ska verka för att införa ett tredje juridiskt 
kön. Detta stärker rättigheterna för en utsatt grupp och motverkar det 
förtryckande normsystemet som präglar vår nuvarande lagstiftning. Som 
socialdemokrater ser vi det som en självklarhet att alla människors lika värde och 
rätt till självbestämmande respekteras, särskilt av våra offentliga institutioner.  
 


