
MOTIONSUPPFÖLJNING AV BIFALLNA OCH BESVARADE MOTIONER FRÅN KONGRESSEN 2019

NR RUBRIK/MOTIONÄR BIFALLNA ATT-SATSER BESVARADE ATT-SATSER ÅTGÄRDER
1:1 Motverka ålderism • att kvinnoförbundet beslutar medverka till att i 

kommande val ge äldre skälig representation i 

riksdag, kommun och landsting, samt

• att förbundet i sin politik och verksamhet ger akt 

på, uppmärksammar och aktivt motverkar uttryck 

för nedvärderande, diskriminerande eller 

osynliggörande attityder mot äldre, s k ålderism.

• En mallmotion om att motverka ålderism har tagits fram inför partikongressen och 

skickats till S-kvinnors distriktsordföranden.

• I ett remissvar på utredningen "En moderniserad arbetsrätt" (SOU 2020:30) lyfter S-

kvinnor problemen med åldersdiskriminering i arbetslivet och att tryggheten för äldre 

måste värnas.

• Flera debattartiklar har skrivits om äldres rättigheter inom framför allt vård och 

omsorg.

1:2 Arbetsrätt och 

anställningsförhållande

• att arbetsgivarens möjlighet att stapla 

korttidsanställningar inte ska få fortgå.

• att arbetsgivarna bör ha kollektivavtal för attraktiv 

”praktikanter” via Arbetsförmedlingen.

• att ge snabbare insatser vid första besöket på 

Arbetsförmedlingen.

• att regler tas fram som stärker 

praktikanternas/arbetstagarens trygghet i arbetet.

• I ett remissvar på utredningen "En moderniserad arbetsrätt" (SOU 2020:30) lyfter S-

kvinnor flera krav kopplade till en stärkt arbetsrätt och säkrare 

anställningsförhållanden, bland annat att allmän visstidsanställning ska avskaffas.

1:3 Offentliga anställningar ska inte 

vara ett hinder för löneutveckling

• att Förbundsstyrelsen initierar en kartläggning av 

Sveriges kommuner i syfte att kartlägga hur många 

kommuner och landsting som tillämpar den här 

modellen.

• Villkoren på svensk arbetsmarknad är en partsfråga och en kartläggning av denna 

"lönemodell" bör utredas i samarbete med fackföreningsrörelsen. En sådan 

kartläggning har inte kunnat initieras under pandemin. 

1:4 Att kunna leva på sin lön och 

pension

• att verka för att när det nya pensionsförslaget 

presenteras går ut på remiss till bl a S-kvinnor och 

distrikten.

• Flera pensionsutredningar har gått på remiss efter kongressen. Möjligheten att 

yttra sig över förslagen är öppen för alla.

• En mallmotion om kvinnors pensioner har tagits fram inför partikongressen och 

skickats till S-kvinnors distriktsordföranden.

• Pensionsfrågan har debatterats och diskuterats i flera olika sammanhang, till 

exempel som en del i satsningen "Lön hela dagen" tillsammans med andra 

kvinnoorganisationer och fackförbund, i ett samtal mellan S-kvinnors ordförande 

Carina Ohlsson och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på våra sociala 

medier och i ett reportage i Morgonbris 4-2020  om hur man tar makten över sin 

pension.

1:5 Lägre skatt för de som uppbär 

sjukersättning

• att regeringen ser över beskattningen av de som 

uppbär sjukersättning.

• att regeringen tar bort skillnaden i beskattning 

mellan de som förvärvsarbetar och de som uppbär 

sjukersättning.

• En mallmotion har tagits fram inför partikongressen och skickats till S-kvinnors 

distriktsordföranden.

1:6 Högre ersättning för de som 

uppbär sjukersättning

• att regeringen ser över ersättningsnivåerna för 

sjukersättning.

• att regeringen höjer sjukersättningen så att den 

hamnar på samma nivå som sjukpenningen.

• att regeringen ändrar den årliga uppräkningen för 

sjukersättning så att den uppräknas på samma sätt 

som ålderspension.

• En mallmotion har tagits fram inför partikongressen och skickats till S-kvinnors 

distriktsordföranden.
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2:1 Frånvaro av en bostadspolitik där 

bostad ska vara en social 

rättighet låser in kvinnor i ett liv 

med våld i nära relationer.

• att motionen överlämnas till S-kvinnor i 

riksdagsgruppen.

• att S-kvinnor arbetar för ett bra samarbete mellan 

kommuner och bostadsbolag för att lösa ut 

bostadsproblemen för våldsutsatta kvinnor.

• att S-kvinnor arbetar för åtgärder för 

hyresgarantier för våldsutsatta kvinnor.

• att S-kvinnor arbetar för speciella förturssystem 

för våldsutsatta kvinnor.

• S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion 2019/20:731 "Bostaden – en social rättighet" 

om att bostadsfrågan är helt central för att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor 

och barn.

• På Internationella kvinnodagen 2020 agerade S-kvinnor på temat "Fly för Livet". 

Bostadsfrågans vikt för våldsutsatta kvinnor lyftes som en viktig aspekt. En 

debattartikel publicerades i drygt 10 tidningar runt om i landet.

3:1 Rättsväsendet måste prioritera 

våldtäkter

• att S-kvinnor driver frågan om utökade resurser till 

rättsväsendet och sjukvården så att 

våldtäktsutredningar prioriteras och genomförs på 

ett rättssäkert sätt och att kvinnorna får relevant 

stöd. 

• S-kvinnor driver ständigt på för att motverka sexuellt våld mot kvinnor och för 

bättre stöd och hjälp till de som utsatts.

• Statistik från Brottsförebyggande rådet (Rapport 2020:6) visar att antalet åtal och 

fällande domar för våldtäkt ökat markant sedan samtyckeslagstiftningen, som S-

kvinnor var pådrivande för, blev verklighet. 

• I juni 2021 presenterades utredningen "Ett förstärkt skydd mot sexuella 

kränkningar" som bland annat föreslår att minimistraffet för våldtäkt höjas från 2 år 

till 3 år. Spårsäkringen ska också förbättras genom att regionerna ges ansvar för 

detta även om målsägande inte gjort polisanmälan. Justitieminister Morgan 

Johansson har framhållit att betänkandets förslagen kräver utökade resurser till 

rättsväsendet. 

3:2 Förbättrad upptäckt av våld i 

samhället

• att S-kvinnor verkar för en lagstadgad skyldighet 

för relevanta myndigheter och samhällsaktörer, 

exempelvis socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, 

Försäkringskassan, Migrationsverket m.fl., att fråga 

om utsatthet för våld vid handläggning av ärenden 

med relevant anknytning till att kunna identifiera 

våld.

• att S-kvinnor verkar för att individer som utsätter 

barn för att bevittna våld ska kunna lagföras och att 

handlingen ska anses vara ett särskilt brott och vara 

straffbar.

• S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion 2019/20:985 "Förbättrad upptäckt av mäns 

våld mot kvinnor och att utsätta barn för att bevittna detta våld ska vara straffbart" 

om att berörda myndigheter ska ställa frågor om utsatthet för våld.

• S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion 2020/21:2085 "Frånta våldsutövande 

föräldrar vårdnaden" om att domstolar måste göra riskbedömningar om barn kan 

utsätts för hot, våld eller andra övergrepp och att våldsutövande föräldrar fråntas 

vårdnaden för sina barn.

4:1 Förbättring av landets nationella 

mål mot könsstympning

• Förbundsstyrelsens tilläggs-att-sats: Vi uppmanar 

S-kvinnor i regionerna att driva på för att den 

medicinska kompetensen ökar på mottagningarna 

runt om i Sverige.

• att Skolverket ges i uppdrag att öka utbildnings 

och- kunskapssatsning om könsstympning för skol- 

och förskolepersonal, SFI-lärare och annan berörd 

samhällsinstans. 

• att Staten ger ett speciellt anslag till föreningar 

och organisationer för att öka allmänheten och 

olika etniska gruppers kunskaper kring 

könsstympning.

• I Morgonbris 1-2021 uppmärksammas könstympning och behovet av fler 

specialmottagningar för de utsatta.

• På Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, 6 februari 2021, hade S-

kvinnors ordförande Carina Ohlsson ett Instagram Live-samtal med Luul Jama, 

ordförande för Existera, som arbetar ideellt mot könsstympning och för att hjälpa de 

kvinnor och flickor som utsatts.

4:2 Mammografi • att S-kvinnor ges i uppdrag att verka för att 

åldersgränsen i mammografi slopas.

• S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion 2019/20:732 "Se över åldersgränsen för 

mammografi" om att åldersgränsen för mammografiscreening bör höjas.

4:3 Skolelever rör sig för lite • att S-kvinnor i många olika sammanhang arbetar i 

motionens anda och för att öka fysisk aktivitet i 

skolan.

• I Morgonbris 1-2020 uppmärksammas problemet med bristande rörelse i skolan 

och åtgärder som tagit för att motverka detta.

4:4 Hjärt-kärlforskning måste bli lika 

bra för kvinnor som för män

• att S-kvinnor arbetar för ökade satsningar på 

forskning och kunskap på hjärt-kärlsjukdomar hos 

kvinnor så att den blir lika bra som för män. 

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2020/21:2088 "Mer kunskap om diabetes 

samt hjärt- och kärlsjukdomar med ett jämställdhetsperspektiv" om att mer kunskap 

och forskning behövs för att nå jämställd vård i dessa två folksjukdomar.
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4:5 Psykisk ohälsa är en tickande 

bomb

• att S-kvinnor arbetar i motionens anda för jämlik 

vård i ett tidigt stadium, hälsosamma arbetsplatser 

och en förbättrad skola.

• I ett remissvar på utredningen "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 

rehabilitering" (SOU 2020:6) framhåller S-kvinnor att personer med psykisk ohälsa är 

en särskilt utsatt grupp inom sjukförsäkringen med generellt sett längre och ökande 

sjukskrivningarna. Det krävs att detta beaktas i utformandet av en trygg 

sjukförsäkring.

• I ett remissvar på utredningen "En gemensam angelägenhet" SOU 2020:46 ställer vi 

oss mycket positiva till förslaget att Arbetsmiljöverket ges successivt ökade resurser 

för utveckling och intensifiering av tillsynen på arbetsmiljöområdet med fokus på 

psykosocial arbetsmiljö och på identifiering av riskarbetsplatser.

• Frågor om psykisk ohälsa har debatterats i flera debattartiklar, bland annat i 

Feministiskt perspektiv, Kommunalarbetaren, Arbetet och Skolvärlden.

4:6 Med rätt att föda • att S-kvinnor verkar för att mer resurser avsätts till 

förlossningsvården, så att varje födande kvinna, och 

varje barn som kommer till världen, får en likvärdig 

och säker vård.

• Under 2020 genomförde S-kvinnor en undersökning om regionernas arbete med 

förlossningsvården. Utifrån undersökningen arrangerades en "Förlossningsvecka" på 

sociala medier med många debatter om förlossningsvården tillsammans med 

inbjudna gäster som forskare, politiker och intresseorganisationer.

• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson besökte under 2020 Sahlgrenska sjukhuset 

och diskuterade förlossningsvården med ansvariga politiker och läkare. 

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2020/21:2089 "Jämlik mödra- och 

förlossningsvård i hela landet" om att tillgången till vården måste säkras i hela landet.

• En mallmotion har tagits fram inför partikongressen och skickats till S-kvinnors 

distriktsordföranden. 

• Förlossningsvården uppmärksammades i ett reportage i Morgonbris 4-2020. 

• För 2020 har regeringen satsat 970 miljoner kronor för ökad tillgänglighet och 

jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården, med en tydlig vårdkedja med ökad 

kontinuitet från graviditeten till förlossning och eftervården.

4:7 Förebygg självmord NU! • Tilläggs-attsats: att S-kvinnor på alla nivåer aktivt 

ska verka för att självmord förebyggs, där 

kartläggning av varför ett självmord sker är en viktig 

del. S-kvinnor lokalt, regionalt och nationellt ska 

även aktivt arbeta för att fler insatser genomförs för 

att motverka och förebygga psykisk ohälsa.

• att det blir obligatoriskt med en utredning som 

syftar till att förebygga fler självmord när ett 

självmord sker. 

• På Suicidpreventiva dagen 10 september 2020 uppmärksammade S-kvinnor att en 

människa begår suicid i Sverige var sjätte timme. I samband med detta krävde vi mer 

resurser till prevention och forskning.

4:8 Bra behandling för kvinnor i/i 

riskzon för missbruk

• Tilläggs-attsats: att uppmana S-kvinnor regional 

och lokalt att arbeta för att genomföra de tre 

attsatserna.

• att mer resurser ges till nyblivna mammor genom 

ex vid större insatser på vårdcentral och 

barnavårdscentral.  

• att fler specialpedagoger och socialpedagoger 

anställs i kommunerna. 

• att utveckla fler boenden med behandling för 

kvinnor i riskgrupp (missbruk och psykiska 

problem).

• Frågan var planerad att tas upp på en distriktsordförandeträff under 2020 eller 

2021, men på grund av pandemin har inga fysiska träffar kunnat genomföras.
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4:9 Tandhälsan påverkar hela 

kroppen - ohälsa i munnen 

påverkar kostnaden för 

sjukvården

• att motionen överlämnas till S-kvinnor i 

riksdagsgruppen.

• att gränsdragningen inom sjukvården mellan 

mun/tänder och kropp tas bort.

• att nu gällande separation av rättigheter avseende 

tandvård och övriga kroppen upphör.

• att försäkringssystemen för sjukvård och tandvård 

integreras med varandra.

• att skillnaden i patientavgifter mellan att gå till en 

vanlig läkare och en tandläkare upphör.

• Pressmeddelandet "Tandvård ska inte vara en klassfråga" antogs som ett uttalande 

på S-kvinnors kongress.

• "S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion 2019/20:2322 "Tänderna – en del av 

kroppen" om att tandvård ska likställas med övrig sjukvård och ingå i samma 

försäkringssystem.

• I samband med att utredningen om jämlik tandhälsa presenterades i mars 2021 

diskuterade S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson frågorna med den särskilda 

utredaren Veronica Palm i en samtal på Instagram Live.

4:10 Sjuka ska garanteras trygghet • att S-kvinnor driver på och verkar i enlighet med 

motionens intentioner.

• Den statliga utredningen "En trygg sjukförsäkring med människan i centrum" har 

presenterad flera förslag för att göra sjukförsäkringen tryggare, mer flexibel och mer 

mänsklig. S-kvinnor lämnade ett remissvar på betänkandet "En begriplig och trygg 

sjukförsäkring med plats för rehabilitering" (SOU 2020:6), där vi framhöll att 

tidsgränserna måste vara flexiblare, att rehabiliteringen måste öka samt att 

psykiatriska diagnoser måste beaktas i större utsträckning i utformandet av en trygg 

sjukförsäkring.

• Carina Ohlsson skrev om behovet av att förbättra och förändra sjukförsäkringen, så 

att den skapar trygghet och blir jämställd i tidningen Feministiskt Perspektiv i juni 

2020.

• En mallmotion har tagits fram inför partikongressen och skickats till S-kvinnors 

distriktsordföranden.

4:11 Statlig utredning om hur porrens 

skadeverkningar ska begränsas 

för ökad folkhälsa

• att S-kvinnor verkar för att regeringen tillsätter en 

utredning om hur porrens skadeverkningar ska 

begränsas för en ökad folkhälsa. 

• att S-kvinnor verkar för en moderniserad sex- och 

samlevnadsundervisning så att den förebygger 

sexuella övergrepp och främjar jämställdhet med 

hjälp av kritiskt och kunskapsunderbyggt 

förhållningssätt till porr. 

• S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion  2019/20:2343 "Begränsning av porrens 

skadeverkningar för ökad folkhälsa" om att det behövs en utredning som tar ett 

helhetsgrepp kring dessa frågor.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2020/21:1490 "Begränsa spridningen av 

pornografi på nätet för att skydda barn och unga" om behovet av en utredning som 

föreslår ny lagstiftning och/eller se över om befintlig lagstiftning kan anpassas för att 

begränsa spridningen av pornografi på nätet.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2020/21:1563 "Kartläggning av porrens 

skadeverkningar" om att det behövs en bred utredning som ur ett 

folkhälsoperspektiv tittar på pornografins skadeverkningar i samhället.

• En debattartikel om behovet av att utreda pornografin och förbättrad sex- och 

samlevnadsundervisning skrevs gemensamt av S-kvinnors ordförande Carina 

Ohlsson, ordförandena för Centerkvinnor och Liberala kvinnor samt en ledamot från 

MP:s jämställdhets- och mångfaldskommitté (Publicerad i Sydsvenskan i mars 2020.) 

Artikeln vände sig till justitieminister Morgan Johansson.

• En debattartikel om behovet av att skydda barn från nätporren skrevs gemensamt 

av S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska 

talesperson Annika Strandhäll samt företrädare för C, L, MP och KD. (Publicrad i 

Aftonbladet i september 2020.)

• I september 2020 beslutade regeringen att kunskap om sex och relationer blir 

obligatoriskt i lärarutbildningarna och i februari 2021 beslutades om ändringar i 

läroplanerna så att kunskapsområdet ”Sex och samlevnad” byter namn till 

"Sexualitet, samtycke och relationer” och i högre grad lyfter frågor om frivillighet, 
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5:1 Rädda den svenska skolan • att förbundet med kraft driver frågan om en 

svensk skolpolitik som leder till en likvärdig och 

jämlik skola.

• I ett remissvar på utredningen "En gemensam angelägenhet" SOU 2020:46 stödjer 

S-kvinnor förslaget att den fria etableringsrätten inom skolområdet bör begränsas. Vi 

framhåller att kommuner ska ha vetorätt inför nya etableringar av friskolor. Med 

utgångspunkten i att vi vill se ett stopp för vinstdrivande aktörer att vara 

skolhuvudman stödjer vi också förslaget att utreda om vinstdrivande verksamhet är 

förenlig med myndighetsutövning inom skolområdet. Vi delar utredningens 

uppfattning att resurstilldelningen ska ta full hänsyn till att de offentliga skolorna har 

kostnadskrävande uppgifter som de fristående inte har och att det därför är 

nödvändigt att se över den generösa ersättningsmodellen till friskolorna. Vi 

framhåller att skolan ska vara kompensatorisk och att resurser ska fördelas efter 

behov och att det kräver ett nytt system, istället för direkt skolpeng. Vidare lyfter vi 

att det är en självklarhet att offentlighetsprincipen ges samma innebörd hos 

fristående skolor som för kommunala skolor.

• En jämlik och jämställd skola har debatterats i bland annat Feministiskt perspektiv 

och Skolvärlden.  

• Framtidens skola har diskuterats på Instagram Live med S-kvinnors ordförande 

Carina Ohlsson, Gunilla Svantorp (S) ordförande riksdagens utbildningsutskott och 

Monica Fällström (S) ordförande i Skolnämnden i Härnösand.

5:2 Byt namn från särskola till 

utvecklingsskola

• att det socialdemokratiska kvinnoförbundet gör 

den här frågan till sin egen och driver på i riksdagen 

för en förändring

• Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) föreslog i 

februari 2021 att grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola respektive 

anpassad gymnasieskola.

5:3 Lagstadgad rätt till barnomsorg • att Förbundskongressen beslutar prioritera och 

driva frågan om lagstadgad rätt till barnomsorg på 

obekväm tid.

• En mallmotion har tagits fram inför partikongressen och skickats till  S-kvinnors 

distriktsordföranden.

6:1 Angående äldreomsorgen • att en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres 

rättigheter införs. Lagen ska tydligt reglera äldres 

rättigheter.

• Pressmeddelandet "Inför en äldreomsorgslag nu!" antogs på kongressen 2019.

• En mallmotion har tagits fram inför partikongressen och skickats till  S-kvinnors 

distriktsordföranden. 

• I december 2020 uppdrog regeringen åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag 

(Dir. 2020:142).

6:2 Angående äldre kvinnors 

rättigheter i välfärden

• att garantipensionen höjs till en nivå det går att 

leva på.

• att fler och olika boendeformer skapas.

• Från 2020 höjdes grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 

(tilläggsbelopp till garantipensionen). 

• Från 1 januari 2020 höjdes grundnivån i garantipensionen med 200 kr/mån.

6:3 Vem ska välja din mat när du blir 

äldre?

• att det krävs lagstiftning för att tydliggöra 

måltidsuppdraget för äldre.

• att ansvariga inom äldreomsorgen i varje svensk 

kommun har uppdraget att följa upp hur 

lagstiftningen följs.

• att uppföljningsansvar sker i såväl kommunal som 

i privat regi.

• I ett remissvar på utredningen "Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag" SOU 

2020:47 framhåller S-kvinnor att ansvar och kvalitetskrav för mat och måltider till 

äldre inom vård och omsorg ska regleras tydligare, till exempel genom möjlighet att 

välja maträtt.

7:1 En feministisk grundad 

klimatomställning hör ihop med 

att fördela välstånd mera jämnt

• att S-Kvinnor arbetar för att sammankoppla 

strategiska idéer för en klimatomställning med ett 

framtidsinriktat reformprogram för att minska 

ekonomiska orättvisor.

• att S-kvinnors förbundskongress uppdrar till 

förbundsstyrelsen att ta fram en plattform för att 

verka i motionens anda.

• Förbundsstyrelsen har i sitt förslag till nytt politiskt program utförliga kapitel om 

feministiskt samhällsbygge, väfärd samt klimat och hållbar omställning med  krav på 

nödvändiga reformer.

• Morgonbris 3-2020 och 4-2020 var temanummer om klimat respektive välfärd med 

med strategiska idéer och debatt kring dessa frågor.
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8:1 Om nedrustning av kärnvapen • att S-kvinnors kongress beslutar om en kampanj 

för fred och nedrustning av alla kärnvapen.

• att S-kvinnors kongress uppdrar till förbundet att 

på alla tänkbara plan verka för att S-kvinnor åter 

intar en ledande roll i den svenska kampen mot 

kärnvapen och för nedrustning.

• Pressmeddelandet "En kärnvapenfri värld" antogs som ett uttalande på S-kvinnors 

kongress. 

• I september 2019 skrev S-kvinnor en gemensam debattartikel med övriga 

sidoorganisationer och Olof Palmes Internationella Center om att Sveriges regering 

måste skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Artikeln 

publicerades i Upsala Nya Tidning. Gemensamma debattartiklar har även skrivits i 

Dagens Arena i september 2020 och i Arbetet i januari 2021.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motionen 2020/21:1625 "Instiftandet av en 

internationell konvention som förbjuder kärnvapen" om att Sverige måste ta vara på 

det handlingsutrymme som nu finns för att realisera målsättningen om en 

kärnvapenfri värld.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motionen 2020/21:1626 "Förbud mot införsel av 

kärnvapen" om att Sverige bör anta en lagstiftning som tydligt klargör att kärnvapen 

inte får framställas eller införas i Sverige.

8:2 Ett liv med eller utan framtid, 

förstärk arbetet för 

Västsahariernas rättigheter 

• att S-Kvinnor arbetar för att Sverige ställer än 

tydligare och skarpare krav gällande upprättande av 

legitima avtal med västsahariernas representanter, 

kopplat till alla naturtillgångar som utvinns av andra 

länder i Västsahara.

• att S-Kvinnor arbetar för att berörda länder stärker 

upp efterlevnaden av FN:s och EU:s regelverk kring 

barns rättigheter - gällande de undernärda 

västsahariska barnen i flyktinglägren.

• att S-Kvinnor arbetar för att Sverige ska vara 

drivande i att stötta de västsahariska ungdomarnas i 

deras mångfacetterade utsatthet.

• att S-Kvinnor arbetar för att ansvar utkrävs av den 

marockanska staten om den bryter mot FN:s 

konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2020/21:2084 "Stärkande av Sveriges arbete 

för ett fritt Västsahara" om att Sverige ska vara en stark röst mot ockupationen och 

för det västsahariska folkets rättigheter.

• I oktober 2019 besökte Elin Gustafsson, ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse, de 

västsahariska flyktinglägren i Algeriet och besökte bland annat den skola för kvinnor 

som S-kvinnor varit med och startat. Resan innebar också möten med kvinnor som är 

eller varit aktiva inom Polisarios kvinnoförbund och diskussioner om ökad 

jämställdhet. 

8:3 Sverige ska snarast ratificera 

konventionen om 

kärnvapenförbud

• att S-kvinnor driver frågan om att Sveriges snarast 

ratificerar konventionen om kärnvapenförbud.

• Pressmeddelandet "En kärnvapenfri värld" antogs som ett uttalande på S-kvinnors 

kongress. 

• I september 2019 skrev S-kvinnor en gemensam debattartikel med övriga 

sidoorganisationer och Olof Palmes Internationella Center om att Sveriges regering 

måste skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Artikeln 

publicerades i Upsala Nya Tidning. Gemensamma debattartiklar har även skrivits i 

Dagens Arena i september 2020 och i Arbetet i januari 2021.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motionen 2020/21:1625 "Instiftandet av en 

internationell konvention som förbjuder kärnvapen" om att Sverige måste ta vara på 

det handlingsutrymme som nu finns för att realisera målsättningen om en 

kärnvapenfri värld.
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8:4 FNs konvention angående 

kärnvapen

• att Sverige ställer sig bakom konventionen och 

ratificerar densamma skyndsamt.

• Pressmeddelandet "En kärnvapenfri värld" antogs som ett uttalande på S-kvinnors 

kongress. 

• I september 2019 skrev S-kvinnor en gemensam debattartikel med övriga 

sidoorganisationer och Olof Palmes Internationella Center om att Sveriges regering 

måste skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Artikeln 

publicerades i Upsala Nya Tidning. Gemensamma debattartiklar har även skrivits i 

Dagens Arena i september 2020 och i Arbetet i januari 2021.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motionen 2020/21:1625 "Instiftandet av en 

internationell konvention som förbjuder kärnvapen" om att Sverige måste ta vara på 

det handlingsutrymme som nu finns för att realisera målsättningen om en 

kärnvapenfri värld.

8:5 Från vapenexport till civil 

produktion och inrättande av ett 

fredsdepartement

• att det är dags att gå i Inga Thorssons fotspår. 

Riksdagsgruppen (s) bör få i uppgift att verka för en 

utredning om den svenska vapenexporten och 

huruvida det är möjligt att omvandla 

vapentillverkningen till civil produktion. I 

utredningen bör man också ta ställning till om det är 

möjlighet att inrätta en fredsmyndighet.

• En mallmotion har tagits fram inför partikongressen och skickats till 

distriktsordförandena.

8:6 Vi måste höja våra röster för att 

höras! 

• att permanenta uppehållstillstånd och 

familjeåterförening medges.

• att tillfälliga Flyktinglagen omarbetas med 

mänskliga rättigheter som grund.

• S-kvinnor har drivit på för att permanenta uppehållstillstånd och 

familjeåterförening återinförs i asyl- och migrationslagstiftningen ända sedan den 

tillfälliga skärpningarna genomfördes, bland annat i en kampanj på internationella 

kvinnodagen 8 mars 2020 på temat "Fly för livet".

• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson är ledamot i Migrationsverkets insynsråd 

samt Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken, där hon lyfter S-

kvinnors synpunkter.

8:7 En flyktingpolitik med ordning 

och reda – på riktigt

• att S-kvinnor tar ställning för och bevakar att alla 

moment i asylprocessen ska fungera väl.

• att S-kvinnor lägger fram egna förslag för en mer 

human asylprocess för alla.

• att S-kvinnor är med och säkerställer att 

arbetsgivares misstag inte ska påverka människors 

möjlighet att stanna och arbeta i Sverige.

• att S-kvinnor tar tydlig ställning för att bevaka 

minderårigas rättigheter i asylprocessen.

• S-kvinnor har drivit på för att permanenta uppehållstillstånd och 

familjeåterförening återinförs i asyl- och migrationslagstiftningen ända sedan den 

tillfälliga skärpningarna genomfördes, bland annat i en kampanj på internationella 

kvinnodagen 8 mars 2020 på temat "Fly för livet".

• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson är ledamot i Migrationsverkets insynsråd 

samt Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken, där hon lyfter S-

kvinnors synpunkter.

9:1 Det är vi socialdemokratiska 

kvinnor som ska försvara 

demokratin

• att S-kvinnors förbundskongress uppdrar till 

förbundsstyrelsen att ta fram en långsiktig och 

uthållig handlingsplan för att försvara, utveckla och 

vitalisera demokratin som styrelseskick, 

samhällssystem och skydd för individuella 

rättigheter.

• Förbundsstyrelsen har i sitt förslag till nytt politiskt program ett inledande kapitel 

om "Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter" samt ett kapitel om "Det 

feministiska samhällsbygget" som handlar om demokrati och inflytande, samhällets 

struktur och organisation och om S-kvinnors vision och uppdrag.
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9:2 Kvinnoförbundet i en ny tid • att det socialdemokratiska kvinnoförbundet bör 

inbjuda Sveriges progressiva kvinnoorganisationer 

till gemensam kamp mot auktoritära, 

mansrevanschistiska och antidemokratiska rörelser 

som inte respekterar alla människors lika värde.

• att det socialdemokratiska kvinnoförbundet bör ta 

initiativ till en europeisk konferens med progressiva 

kvinnoorganisationer för att motverka den 

högerpopulistiska vågen.

• Tilläggs-attsats: att det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet samverkar tillsammans med 

partiet för att pröva nya former för engagemang. 

Det kan till exempel handla om möjlighet att bli 

"medlem" i avgränsade kampanjer, genomföra 

möten på nätet etc. 

• att det socialdemokratiska kvinnoförbundet bör 

tillsätta en verksamhetsutredning som prövar nya 

former för engagemang. Det kan till exempel 

handla om möjlighet att bli ”medlem” i avgränsade 

kampanjer, genomföra möten på nätet etc, etc. 

• En internationell konferens var planerad tillsammans med tankesmedjan Friedrich-

Ebert-Stiftung våren 2020 men var tvungen att ställas in på grund av pandemin. Att 

arrangera motsvarande möte under partikongressen 2021 diskuterades men bedöms 

för osäkert under rådande omständigheter.

• Under våren 2020 utvecklades digitala kanaler snabbt i samband med pandemin. S-

kvinnor, liksom Socialdemokraterna, har genomfört flera webbinarium och digitala 

kampnjer som varit öppna för alla. 

9:3 S-kvinnor tar ledartröjan för 

#metoo och jämställdhet inom 

arbetarrörelsen

• att en gedigen utredning ledd av S-kvinnor som 

går till botten med hur Socialdemokraterna lokalt, 

regionalt och nationellt kan motverka sexuella 

trakasserier, sexism och ojämställda strukturer.

• att S-kvinnor tar på sig rollen att utreda och ta 

fram förslag på mekanismer för 100% jämställd 

representation inom Socialdemokraterna.

• Tilläggs-attsats: att S-kvinnor tar fram en handbok 

med strategier för att förebygga sexuella 

trakasserier och att förbundet tar fram ett 

besiktningsunderlag som distrikt och klubbar 

levererar in till förbundet.

• I samband med Internationella kvinnodagen 2020 arrangerades en 8 mars-vecka. S-

kvinnors Metoo-handbok om att förebygga sexuella trakasserier inom 

arbetarrörelsen presenterades. Fler webinarium arrangerades, bland annat med 

Socialdemokraternas kanslichef Lisa Hedin, Lina Stenberg, ledarskribent på 

Aftonbladet och redaktör till boken "Det feministiska löftet" samt representanter 

från Unizon och 1000 Möjligheter.

• Tillsammans med tankesmedjan Tiden har S-kvinnor initierat Fem.kamp, en stor 

jämställdhetsundersökning bland förtroendevalda inom partiet. 

• S-kvinnor är aktiva inom partiets Metoo-nätverk och har deltagit på utbildning om 

hur partiet arbetar med frågorna.

10:3 Barndomstol • att se över utbildningar för socionomer med 

specialkompetens för barns bästa.

• S-kvinnor har fört samtal med Matilda Ernkrans (S) ansvarig minister för högre 

utbildning.

10:4 Att internationella kvinnodagen, 

den 8 mars blir officiell helgdag

• att S-kvinnor verkar för att internationella 

kvinnodagen den 8 mars blir en officiell helgdag.

• S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion 2019/20:2323 "Internationella kvinnodagen 

som officiell helgdag" om att utse internationella kvinnodagen som officiell helgdag, 

för att ge ännu mer fokus på jämställdhetsarbetet.

10:5 Spelreklamförbud • att Sverige inför förbud mot spelreklam.

• att S-kvinnors kongress bifaller motionen.

• att motionen skickas till riksdagsgruppen.

• S-kvinnor i Riksdagen har lagt motion 2019/20:2342 "Spelreklamförbud" om att ett 

förbud mot spelreklam behövs.

10:7 Behov av starkare lagstiftning för 

barn

• att S-kvinnor bevakar och driver viktiga förslag 

från betänkandet Se barnet (SOU 2017:6)

• att S-kvinnor driver frågan om att införa en 

särskild barnbalk med syfte att ge barnet starkare 

och modernare rättigheter än i dag.

• 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och stärker barns rättigheter på 

flera områden.

• Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit att det ska göras straffbart att utsätta 

barn för att bevittna brott i en nära relation.
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