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Dagordning
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Styrelsens förslag
Valberedningens förslag till styrelse mm
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Arbetsordning
(med reservation för ändringar)

8.30-9.15

Registrering av ombud och tjänstgörande ersättare
Kaffe och fralla

9.15

Musik i tältet

9.30

Kongressen öppnas av Anders Henriksson, distriktsordförande

9.45

Arbetarekommunens ordförande Roger Holmberg hälsar välkommen till Kalmar
Parentation
Formalia – punkt 2 – 5
Tage Erlanders Hedersmedalj
Kongressförhandlingar

11.30

Lunch
Utåtriktad aktivitet

13.15

Musik på Larmtorgets scen
Tal av partistyrelsens representant
Kaffe
Gästerna har ordet
Kongressförhandlingarna fortsätter

Ca 16.30

Avslutning
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DAGORDNING
Distriktskongressen i Kalmar, 26 maj 2018
1.

Kongressen öppnas

2.

Fastställande av dag- och arbetsordning

3.

Val av presidium
a) Två ordförande
b) Två sekreterare
c) En justerare
d) Tre rösträknare
e) Redaktionsutskott

4.

Fastställande av ombudsförteckning (bilaga 1)

5.

Beslut om kongressens offentlighet

6.

Tage Erlanders Hedersmedalj 2018

7.

Verksamhetsberättelse 2017 (bilaga 2)

8.

Landstingsfullmäktige gruppens berättelse (bilaga 2)

9.

Revisorernas berättelse (bilaga 2)

10.

Beslut om ansvarsfrihet

11.

Styrelsens förslag

12.

Behandling av motioner

13.

Val av distriktsstyrelse
a) Ordförande, tillika ledamot i styrelsen och VU
b) Kassör, tillika ledamot i styrelsen och VU
c) Tre ledamöter i VU, tillika ledamöter i styrelsen
d) Åtta ordinarie ledamöter
e) Fem ersättare

14.

Val av revisorer
a) Tre ordinarie
b) Tre ersättare

15.

Val av valberedning för val som ska förrättas av
Landstingsfullmäktige i november 2018

16.

Tid och plats för distriktskongressen 2019

17.

Kongressen avslutas
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Kongressens offentlighet
Kongressens förhandlingar föreslås vara öppna.
Arbetsordning
Kongressombud skall för att få avvika från pågående kongressförhandlingar meddela detta till
presidiet. Eventuella avvikelser från kongressen ska föras till protokollet.
Yttrande- och förslagsrätt
Valda ombud, ledamöter i distriktsstyrelsen, en föredragande revisor, ombudsmän,
partistyrelsens representant, landstingsgruppens representant samt de socialdemokratiska
riksdagsledamöterna har yttrande och förslagsrätt. Valberedningens ordförande äger yttrande
och förslagsrätt i kongressens samtliga valärenden.
Rösträtt
Rösträtt äger endast valda ombud. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas.
Förslag
Förslag till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande.
Förslaget ska vara undertecknat med förslagsställarens namn.
Ändringar kan inte göras i motionernas texter eller att-satser. Ombuden kan inte heller föreslå
ändringar i distriktsstyrelsens motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av bifall eller avslag
till attsatserna i motionerna alternativt att anse motionen besvarad.
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P. 3 Val av presidium
Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse följande funktionärer:
a) Två ordförande
Jonas Hellberg, Kalmar
Ej klart
b) Två sekreterare
Mona Jeansson, Kalmar
Peter Högberg, Vimmerby
c) En justerare
Toni Lavi, Kalmar
d) Tre rösträknare
Eva-Lena Israelsson, Borgholm
Rigmor Eklind, Oskarshamn
Jonny Bengtsson, Hultsfred
e) Redaktionsutskott
VU:s ledamöter: Anders Henriksson, Helen Nilsson,
Lena Hallengren, Peter Wretlund, Gunnar Jansson

P. 11 Styrelsens förslag
a) Valmanifest 2018 (beslut i DS 25 maj)
Att

anta valmanifestet för valet 2018

b) Ekonomi
Att

föreslå distriktskongressen att av årets överskott förs 793 000 kr till valrörelsen

Att

resterande överskott 143, 92 kr överförs till det egna kapitalet
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P. 12 Behandling av motioner
Motion 1 - Fördela arvsvinsten till de med lägst pensioner
Föredragande: Gunnar Jansson
De som varit med och byggt upp vårt land har rätt till trygghet under ålderdomen. Många kan se
fram emot en god och aktiv pensionärstid med god ekonomi, andra lever under mycket knappa
förhållanden.
En av orsakerna till äldrefattigdomen, bland framför allt kvinnor, beror på ett ojämställt arbetsliv
med deltids- och visstidsanställningar, dålig arbetsmiljö och att de arbetar i låglöneyrken.
Äldrefattigdomen riskerar att bestå för lång tid framöver. Därför är frågan om framtidens
pensionssystem en viktig politisk fråga. Ingen pensionär borde ha en pension under
fattigdomsgränsen.
För att göra något redan nu bör lagen som reglerar arvsvinsten förändras. Idag tillfaller de pengar
som finns i det allmänna pensionssystemet och som efterlämnas om någon dör, de
pensionssparare som finns inom samma årskull. Istället bör dessa pengar fördelas på de
pensionärer som har lägst pension. Enligt PRO Kalmar län rör det sig sammanlagt om cirka 16
miljarder varje år, som därmed skulle kunna fördelas på pensionärer som lever under mycket
knappa förhållanden.
Med anledning av ovanstående yrkan jag:
Att

arvsvinsten ska tilldelas de som har lägst pensioner.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun
Motionen är antagen som sin egen av Oskarshamns arbetarekommun.

Utlåtande över motion 1 - Fördela arvsvinsten till de med lägst pensioner
Det Svenska pensionssystemet är i grunden ett stabilt system långsiktigt hållbart, dock finns det
brister i systemet. Det kommer att behövas göras justeringar och ändringar för att kunna
garantera att det ger de pensioner som man kan förvänta sig efter ett yrkesliv när man går i
pension. Det kan vara aktuellt att öka inbetalningar till pensionssystemet för att klara av att trygga
rimliga pensioner i framtiden.
Som pensionssystemet är uppbyggt och där vi kan få ut prognoser om hur det kommer att se ut
den dagen vi väljer att ta ut pension är det viktigt att inte göra förändringar inom systemet. I det
befintliga systemet ingår det att pengar som inte betalas ut på grund av att personer avlider den så
kallade arvsvinsten. Det systemet bygger ju på försäkringstanken eftersom man inte vet hur länge
man lever. Arvsvinsten är ju med att betalar de som lever längre än medellivslängden. Skulle dessa
miljarder tas från systemet och fördelas till andra grupper är det väldigt många som kommer att
få sänkta pensioner, även de med inte särskilt höga pensioner skulle drabbas. Det är viktigt att vi
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har system som det finns ett stort förtroende för och om man gör förändringar som drabbar
många negativt finns en stor risk att förtroendet minskar.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att de som har lägst pension behöver få en
klar förbättring. Men ska det göras förbättringar för de som har lägsta pensionerna,
garantipension, så är det bättre att öka insättningarna i systemet för att höja de lägsta
pensionerna. Inte låta andra i pensionssystemet finansiera detta
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta:
Att

Socialdemokraterna i Kalmar län skriver en motion till partikongressen där vi
föreslår att man utreder på vilket sätt man kan förändra inom pensionssystemet
eller öka inbetalningarna för att garantera att de med de lägsta pensionerna får en
klar förbättring.

Att

för övrigt anse motionen besvarad.

Motion 2 - Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i
deklarationen
Föredragande: Gunnar Jansson
De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den
svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del.
Regeringen har därför höjt bostadstillägget för pensionärer.
För pensionärer med låg inkomst är bostadskostnaden ofta den största månadsutgiften. Taket i
bostadstillägget har varit oförändrat på 5 000 kronor sedan 2007, trots att hyrorna stigit. Därför
har regeringen höjt taket till 5 600 kronor med en 70-procentig ersättning av bostadskostnaden.
För att den ekonomiska situationen ska förbättras även för dem med en lägre bostadskostnad
föreslås att ersättningen upp till 5 000 kronor per månad höjs till 96 procent. För pensionärerna
med särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs förmånerna i motsvarande grad. Runt
290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor. För en ogift pensionär
som enbart har garantipension och en boendekostnad på 5600 kronor i månaden innebär
förslaget 470 kronor mer i månaden.
Enligt Pensionsmyndigheten kan fler ha rätt till bostadstillägg än vad som idag får det. Enligt
Pensionsmyndigheten kan det vara närmare 100 000 pensionärer. Orsaken är att man i dagsläget
själv måste söka om tillägget. Många känner inte till detta och går därför miste om
bostadstillägget.
Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet, liksom
garantipensionen. Det beräknas utifrån inkomster och boendekostnader.
Skatteverket har varje år kontakt med alla medborgare i samband med deklarationen. Detta
tillfälle bör användas för att informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg samt
underlätta själva ansökningsförfarandet, till exempel genom att ansökan kan göras i samband med
deklarationen.
Därför är det lämpligt att Skatteverket uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels
information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjlighet att göra ansökan.
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Med anledning av ovanstående yrkan jag:
Att

Skatteverket ska ges i uppdrag att i samband med deklarationen inkludera dels
information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjlighet att göra ansökan
samtidigt.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun
Motionen är antagen som sin egen av Oskarshamns arbetarekommun.

Utlåtande över motion 2 - Inkludera ansökan om bostadstillägg för
pensionärer i deklarationen
Det är säkert stor glädje för många att det äntligen gjorts justeringar av bostadstillägget för
pensionärer. Många av de med låga pensioner har fått förstärkning sin ekonomi. Inte så att det
ger en tillvaro i ”lyx” men ändå en livssituation som gör det möjligt att klara sig.
Bostadstillägget är en av våra viktiga välfärdsreformer som ska ge äldre möjlighet att klara sitt
boende under drägliga förhållande.
Att ha ett välfärdsystem som de som har rätt att ta del av men inte gör det för att det upplevs
som svårt och krångligt, kan inta vara meningen.
I samband med att deklarationen kan informera och göra ett enkelt system att ansöka om
bostadstillägg borde inte vara så svårt idag. När det gäller ekonomin både i forma av pension och
ev. sparande finns redan idag. Att ge möjlighet att redovisa vilken boendekostnad man har borde
fullt möjligt i samband med deklarationen. Även om det är 2 myndigheter som hanterar detta i
dag så gåt det att hitta system för att uppgifterna kommer till FK för hantering.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta:
Att bifalla motionen
Att sända motionen vidare till partikongressen
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Motion 3 - Studiematerial med studieplan och rådslag om framtidsdebatten
som EU:s vitbok syftar till
Föredragande: Robert Rapakko
Efter Brexit står EU inför ett avgörande vägval. Och EU-kommissionen har formulerat fem
alternativa framtider för EU till 2025. Det handlar nu om att välja. Ska vi satsa på ett bredare och
fördjupat samarbete. Eller ska vi låta de länder som vill gå snabbare fram och i praktiken bilda ett
nytt EU kring den gemensamma valutan. Eller är det ett mindre men vassare EU som
koncentrerar sig på frågor av gemensamt intresse och låter medlemsländerna fatta beslut i fler
frågor?
Det är många och viktiga frågor som väcks i kommissionens vitbok och som kommer att
diskuteras runt om i Europa det närmaste året. Det är förutsättningarna för en socialdemokratisk
politik också i Sverige som kommer att avgöras av den debatt om framtiden för EU som nu
startar efter Storbritanniens utträde och inför nästa mandatperiod i EU-parlamentet.
EU-frågorna får inte bli en angelägenhet för en mindre grupp utrikespolitiskt intresserade. Vi
behöver en bred diskussion om vilket framtida EU som vi socialdemokrater vill verka för. EUfrågorna är i dag helt avgörande för förutsättningarna att föra en socialdemokratisk politik också i
riksdagen och i kommunerna.
Socialdemokraterna på Norra Öland har föreslagit partistyrelsen att utarbeta ett studiemateriel
och en studieplan för en sådan framtidsdebatt som EU:s vitbok syftar till. Och tar initiativ till ett
rådslag som demokratiskt förankrar partiets ställningstagande i dessa viktiga framtidsfrågor.
Vi föreslår distriktskongressen:
• Att ställa sig bakom förslaget om ett studiemateriel och ett rådslag om den socialdemokratiska
politiken om framtiden för EU.
• Att motionen sänds vidare till partistyrelsen
Motionen sänds till distriktskongressen antagen den 6 februari 2018 av styrelsen
Arbetarekommunen Socialdemokraterna Norra Öland
/Bengt-Ove Birgersson, Norra Ölands arbetarekommun
Motionen är antagen som sin egen av Norra Ölands arbetarekommun.

Utlåtande över motion 3 - Studiematerial med studieplan och rådslag om
framtidsdebatten som EU:s vitbok syftar till
Distriktsstyrelsen delar motionärens inställning, det som i grunden är ett fredsprojekt och numera
synonymt med ett Europa i allt mer samklang skakas i sina grundvalar. Vi ser också den senaste
betydelsen av att stå enade när det gällde USA befarade handelskrig.
Att vägen framåt går genom förståelse, diskussion och politiskt engagemang ställer vi oss därmed
helt bakom.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta:
Att bifalla motionen
9

Motion 4 - Organisering av partidistriktets arbete för fler statliga
arbetstillfällen i Kalmar län
Föredragande: Peter Wretlund
Vi behöver i partidistriktet (och länet) bli bättre på att arbeta med att få fler statliga arbetstillfällen
i Kalmar län. Skälen till det är många. Först och främst, naturligtvis, är att vi är ett län som har
väldigt få statliga arbeten när vi jämför oss med de andra. Vi står alla bakom den
socialdemokratiska regeringens ambitioner att sprida på de statliga arbetstillfällena, men den
spridningen sköter sig inte själv. Därför måste vi vara aktiva i den målsättningen så vi får en så
stor del som möjligt av dessa. Enligt min åsikt så har vi en del att jobba med för att kunna bli
framgångsrika i vårt arbete och skulle därför önska att vi inom partidistriktet skapar en mindre
organisation som aktivt och regelbundet får ett ansvar för denna fråga. Idag så blir det många
gånger så att en enskild kommun, kanske med hjälp av region och/eller länsstyrelse, engagerar sig
i dessa frågor. Ofta när något riskerar att försvinna eller när man får höra att något är på gång att
etableras eller utlokaliseras vilket då många gånger är sent/försent. Vi behöver därför några som
lägger mer tid, jobbar förebyggande och samtidigt ser till att erfarenheter och kontakter bevaras
så att det arbete som är gjort finns kvar inom organisationen när människor försvinner och
därmed deras kunskaper.
Det här blev för mig extra tydligt på vår årskonferens i Västervik då mötet bl. a diskuterade den
situation som rådde i Västerviks kommun för 15 år sedan. Det som då sades stämde enligt min
uppfattning med upp till högst 50 % och gav ingen rättvisande bild av hur de positiva resultaten
på ökad statlig verksamhet uppnåddes.
Jag vill med ovanstående förslag få till en bättre situation än den vi har idag inför de utmaningar
vi kommer att möta i framtiden.
Förslag till beslut
Att partidistriktets årskonferens ställer sig bakom vad i motionen anförs om en kontinuerlig
organisation i partidistriktet som arbetar med fler statliga arbetstillfällen till Kalmar län
Krister Örnfjäder, Västerviks Arbetarekommun
Motionen är antagen som sin egen av Västerviks arbetarekommun.

Utlåtande över motion 4 - Organisering av partidistriktets arbete för fler
statliga arbetstillfällen i Kalmar län
Distriktsstyrelsen delar motionärens ide och tanke, vi är väl medvetna att vi inte har fått vår
”beskärda del” av statliga jobb till länet. Vi har också konstaterat att flertalet av våra kommuner
har blivit drabbade av olika slag under den senaste tiden. Den stora utmaningen ligger självfallet
på vilket sätt vi kan organisera oss på bästa sätt. Motionären vill skapa en kontinuerlig
organisation i partidistriktet. Vi tycker frågan är viktig, men arbetet skall integreras i befintlig
verksamhet så långt som möjligt, vi har en ”rådsgrupp” bestående av kommunalråd,
landstingsråd, europaparlamentariker och riksdagsmän som skall ha denna fråga som sin uppgift.
Därutöver har vi den stundande regionbildningen som blir en bra arena, frågorna kommer att
behandlas i den nyinrättade regionala utvecklingsnämnden.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta:
Att med ovanstående anse motionen besvarad
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Motion 5 - Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
Föredragande: Helen Nilsson
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om kärnvapenangrepp
mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för befolkningen i två städer. Den
första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima den 6 augusti 1945. Mer än 100 000
människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar som spreds har skördat tiotusentals liv i flera
generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i Hiroshima detonerade den andra amerikanska
kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade ytterligare 70 000 människors död och lade staden i
ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot mänskligheten. Ett
hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som eskalerat även efter
terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa antal står i beredskap för att
kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som
användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder
för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York, igenom ett
avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons).
Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet som antogs med stående
ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och implementerat
(ratificerat) avtalet för Sveriges del.
Detta avtal innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Avtalet sluter cirkeln med förbud mot
massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle orsaka.
Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell organisation
skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt omöjligt för stater och
humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en insikt som bottnar i
erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och fastslogs vid den första
konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam säkerhet.
Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne har många
socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte minst Inga Thorsson
och Anna Lindh.
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har
också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda
våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme
under den socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, ICAN
för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser
och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som förbjuder dessa vapen.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera målsättningen om
en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Att

Socialdemokraternas ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud.
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Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun
Motionen är antagen som sin egen av Oskarshamns arbetarekommun.

Utlåtande över motion 5 - Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
Margot Wallström har i sin roll som utrikesminister visat att detta är en enormt viktig fråga. Precis som
motionären skriver så har Sverige varit en aktiv part i FN för att få till ett avtal som förbjuder kärnvapen
och Sverige röstade mycket riktigt ja till avtalet.

Sverige har valt att ha en försiktig hållning efter omröstningen.

Margot Wallström har tagit initiativ till en noggrann analys av konventionens intentioner innan
ett undertecknande kan bli aktuellt. Hon hävdar att det finns brister i konventionen så som den i
nuläget är utformad. Det vore självklart olyckligt om det finns frågor kring avtalets tolkning som
lämnas obesvarade.
Vi vill från distriktsstyrelsens sida ändå bifalla motionen och sända den vidare till partikongressen.
Frågan om kärnvapen är och förblir viktiga. Så viktig att en påminnelse inte skadar.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta:
Att bifalla motionen
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Motion 6 - Förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige
Föredragande: Helen Nilsson
Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten. Kärnvapenfrågan står nu återigen i
centrum för internationell debatt.
Tack vare stora ansträngningar har kalla krigets omfattande kärnvapenarsenal rustats ned från
rekordnivåerna på upp emot 70 000 kärnvapen till dagens cirka 15 000. Men dagens kärnvapen
har mångdubbelt starkare sprängkraft än de atombomber som för drygt 70 år sedan fälldes över
Hiroshima och Nagasaki. Dagens kärnvapen skulle kunna ödelägga städer med miljoner invånare.
En kärnvapenexplosion skulle ha fruktansvärda humanitära konsekvenser. Det skulle också starta
en kedjereaktion som kan resultera i ett kärnvapenkrig med oöverskådliga humanitära
konsekvenser.
Kärnvapen är och förblir därför ett ständigt hot mot hela mänskligheten. Parallellt med att
Sverige fortsätter arbetet för internationell nedrustning och ett förbud av kärnvapen är det av
största vikt att vi bidrar till avspänning i vår del av världen och att vårt territorium fredas från
kärnvapen. Frågan om kärnvapen i Sverige aktualiseras med jämna mellanrum, inte minst vid
amerikanska flottbesök och i samband med ryska flygningar över Östersjön.
Vi socialdemokrater är överens om att kärnvapen inte ska få föras in i vårt land. Kärnvapen har
ingen plats här!
Finland har i sin kärnenergilag en tydlig formulering som förbjuder införsel av kärnvapen till
landet: Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga
sådana. (4 §). Med hjälp av denna lag har Finland tydliggjort vad som gäller i landet. Detta har
bidragit till avspänning i regionen, något som också Sverige har gagnats av.
Sverige bör liksom Finland ha en sådan lagstiftning för att klargöra vår syn på kärnvapen inom
vårt lands gränser och på så vis sända tydliga signaler vad gäller detta både till våra medborgare
och till omvärlden. En sådan lag har en naturlig plats i svensk lagstiftning. Därför måste ett
sådant tillägg i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet göras.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Socialdemokraterna tar ställning mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium.

Att

ett tillägg görs i lagen (1984:3), om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder införsel
av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun
Motionen är antagen som sin egen av Oskarshamns arbetarekommun.
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Utlåtande över motion 6 - Förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige
Historien visar att hållbar fred når vi genom avspänning och nedrustning.
Sverige har ofta spelat en viktig, ibland direkt avgörande, roll i samtal om fred och nedrustning.
Många hävdar att hotet om kärnvapenanvändande aldrig varit större än nu.
Om vi i Kalmar län kan vara en del i att stötta Margot Wallströms viktiga arbetet för fred och
nedrustning så vill vi gärna det.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta:
Att bifalla motionen.

Motion 7 - Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Föredragande: Peter Wretlund
Krigen på Balkan kom att prägla större delen av 90-talet. Under de här åren fylldes
nyhetssändningarna av rapporter om människor på flykt, om bomber och död.
Krigen på Balkan märktes tydligt också i Sverige. Vi fick nya skolkamrater. Nya grannar. Många
flydde hit.
Vi som gick i skolan då fick inte alltid veta så mycket om vad våra nya skolkamrater hade gått
igenom. Men i efterhand har bilden klarnat av vad som egentligen hände.
Varje krig under den perioden, varje slag, varje dag, bär historier som hämtade från den värsta
mardröm.
Den 11 juli 1995 inleddes folkmordet i Srebrenica där cirka 8 000 människor mördades. Offren
var främst bosniska muslimer och förövarna bosnienserbisk militär och andra serbiska och
bosnienserbiska styrkor.
Det som skedde följde ett välkänt mönster: Våldtäkter, avskurna halsar på spädbarn och ett
urskillningslöst dödande. Män och kvinnor separerades. Männen fördes till ödsliga platser där de
ställdes upp, sköts och skyfflades ned i massgravar. Vissa begravdes levande.
Folkmordet utfördes organiserat, systematiskt och metodiskt. Syftet var etnisk rensning.
Det kunde ha förhindrats. Men omvärlden avstod. Den nederländska styrka som hade fått FN:s
uppdrag att försvara Srebrenica var liten och lätt beväpnad, och fick inte det flygunderstöd den
bad om.
Många är de svenskar som har nära och kära som dödades i Srebrenica. Det var det första
folkmordet i Europa sedan andra världskriget. Många är också de svenskar som har nära och kära
som dödades i andra våldsdåd under 1990-talets krig på Balkan.
Därför bör Sverige uppföra ett minnesmonument över offren. Både för att hedra dem och för att
ge en plats åt alla de anhöriga som förlorade sina älskade där eller i andra illdåd under krigen på
Balkan.
Folkmordet i Srebrenica har blivit en symbol för krigen på Balkan och för de yttersta
konsekvenserna av rasism och nationalism: Den etniska rensningen.
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Försoning är svårt men nödvändigt. Länderna på Balkan har tagit flera steg framåt även om
mycket återstår. EU spelar en avgörande roll och integrationen med EU är en positiv kraft.
En viktig del i varje försoningsprocess är ansvarsutkrävande. Det sker främst vid Tribunalen för
krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, i Haag. Men även på andra håll. I Nederländerna ledde
den internationella insatsens misslyckande till att regeringen avgick 2002.
En annan viktig del av varje försoningsprocess är att också ge plats för sorgen och för minnet av
det som skett.
Därför är minnesmonument viktiga. För anhöriga, men även för oss andra. Som en ständig
påminnelse om rasismens och nationalismens illdåd.
Med anledning av ovanstående yrkan jag:
Att

Sverige ska resa ett nationellt minnesmonument för offren i folkmordet i
Srebrenica och krigen på Balkan

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun
Motionen är antagen som sin egen av Oskarshamns arbetarekommun.

Utlåtande över motion 7 - Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motionären vill att Sverige ska resa ett nationellt minnesdokument för offren i folkmordet
i Srebrenica och krigen på Balkan.
Distriktsstyrelsen delar till fullo motionärens budskap, för arbetarrörelsen har det alltid varit
viktigt att ta tydliga ställningstagande i internationella frågor och detta får inte vara ett undantag.
Vi måste kunna visa det på olika sätt, i detta fall handlar det om ett monument. Den
internationella solidaritetsarbetet utgör grunden i vår rörelse, och låt oss även i framtiden ha dessa
frågor högt uppe på vår agenda.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta:
Att yrka bifall till motionen
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P. 13 Val av distriktsstyrelse
Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse:
a) Ordförande och tillika VU-ledamot:
Anders Henriksson, Kalmar, omval
b) Kassör och tillika VU-ledamot:
Peter Wretlund, Oskarshamn, omval
c) Tre ledamöter i VU-tillika styrelseledamöter:
Helen Nilsson, Vimmerby, omval
Gunnar Jansson, Västervik, omval
Lena Hallengren, Kalmar, omval
Övrigt nominerad:
Jonas Erlandsson, Högsby
d) Åtta ordinarie styrelseledamöter:
Robert Rapakko, Mönsterås, omval
Johan Persson, Kalmar, omval
Martina Aronsson, Nybro, omval
Marie-Helen Ståhl, Borgholm, omval
Nermina Mizimovic, Hultsfred, omval
Emöke Bokor, Söderåkra, omval
Per-Olof Johansson, Färjestaden, omval
Jonas Erlandsson, Högsby, omval
Övrigt nominerade:
Laila Naraghi, Oskarshamn
Dzenita Abaza, Kalmar
Ilko Corkovic, Borgholm
Annika Karlsson, Emmaboda
e) Fem ersättare i styrelsen
Dzenita Abaza, Kalmar, omval
Ilko Corkovic, Borgholm, omval
Annika Karlsson, Emmaboda, omval
Angelica Katsanidou, Överum, nyval
Tobias Fagergård, Nybro, nyval
Övrigt nominerade:
Marie Helen Ståhl, Borgholm
Peter Högberg, Vimmerby
Daniel Nestor, Vimmerby
Eva-Lena Karlsson, Färjestaden
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P. 14 Val av revisorer
Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse följande:
a) Tre ordinarie
Herman Halvarsson, Köpingsvik, omval
Monica Anderberg, Torsås, omval
Doris Johansson, Kalmar, omval
Övrigt nominerad:
Mattias Wärnsberg, Hultsfred
b) Tre ersättare
Mattias Wärnsberg, Hultsfred, omval
Margareta Lööf Johanson, Mörbylånga, omval
Owe Kåreberg, Mönsterås, omval

P. 15 Valberedning för val som ska förrättas av landstingsfullmäktige i
november 2018
Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse följande:
a) Ordinarie ledamöter
Andreas Erlandson, Oskarshamn
Eva Flyckt, Borgholm
Eva Berglund, Vimmerby
Robert Rapakko, Mönsterås
Ann-Britt Mårtensson, Torsås
Roger Holmberg, Kalmar
Britt Wireland Sorpola, Hultsfred
Lena Segerberg, Västervik, LT-gruppens styrelse, tillika sammakallande
Gunnar Jansson, Västervik, distriktsstyrelsen
b) Ersättare
Sören Bondesson, Torsås
Carina Adolfsson Elgestam, Färjestaden
Kenneth Björklund, Vimmerby
Bength Andersson, Degerhamn

P. 16 Tid och plats för distriktskongressen 2019
Distriktskongressen föreslås besluta:
Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att besluta om tid och plats för 2019
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Internationalen
Upp trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav stig upp för att slå dig fri.
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla mera klar.
Upp till kamp
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