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Motion nr 1, Inför humanitära visum för att rädda liv
Idag är sextio miljoner människor på flykt på vår jord. Människor som av olika
anledningar inte kan eller upplever sig kunna leva sitt liv där de är födda.
Människor flyr undan krig, diktatur, naturkatastrofer, fattigdom eller förföljelse
på grund av religion, sexuell läggning eller bara för att de är födda på fel plats
av fel föräldrar. Samtidigt lever en stor del av världen ett mycket rikt liv. Ett liv
där varken mat eller tak över huvudet fattas. Ett liv som innehåller resor
världen över, materiellt överflöd och självförverkligande liv.
De miljoner människor som flyr i dagens värld gör det under mycket svåra
villkor. Inte bara är de fattiga och förföljda, deras flykt hindras effektivt av den
rika världens regler och försök att begränsa och stänga ute människor.
Jag fick själv, på Lesbos i januari 2016, uppleva den absurda situationen att
människor på flykt riskerade sina liv och betalade enorma summor för att få fly
i små, överfulla gummibåtar, samtidigt som det i samma sund, mellan Turkiet
och den Grekiska ön Lesbos, gick passagerarfärjor varje dag för en bråkdel av
summan som skrupellösa människosmugglare krävde i betalning av utsatta,
flyende människor, där minst hälften av de flyende var barn.
Det blir så alldeles kristallklart för mig att vi i Sverige, EU och den rika trygga
delen av vår värld inte gör vad vi måste göra för att stoppa dessa livsfarliga
resor. Desperata människor på flykt måste kunna ta sig säkert och lagligt till
Europa för att kunna använda sin mänskliga rättighet om att få söka asyl. Allt
annat borde vara oacceptabelt för EU år 2015. I detta bör Sverige gå före och
visa vägen genom att skapa lagliga vägar för att söka asyl.
Sverige skulle kunna vara ett föregångsland inom EU genom att till exempel
införa möjligheten att ansöka om humanitära visum via våra ambassader i
regionen. Det skulle innebära att vi öppnade upp en laglig och säker väg där de
som får humanitära visum istället för att riskera livet över Medelhavet skulle
kunna ta flyget direkt till Sverige för att söka asyl. Skulle vi visa vägen med ett
sådant
initiativ
skulle
fler
länder
följa
efter.
Sverige är ett internationellt föregångsland på många sätt. Nu är det dags att ta
på sig ledartröjan genom att införa humanitära visum.
Därför föreslår vi följande:
Att: Socialdemokraterna verkar för att humanitära visum som kan sökas på
svenska ambassader, konsulat, beskickningar införs.
Att: Socialdemokraterna verkar för att EU inför humanitära visum
Att: Socialdemokraterna verkar för att Sverige ökar sin andel av kvotflyktingar.
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Att: Motionen antas och skickas till Blekinge Socialdemokratiska partidistrikts
kongress.
Att: Motionen skickas till Socialdemokraterna Arbetarepartis nästa
partikongress.
Lars Brissmalm
Ida Larsson
S-föreningen Avanti
Motionen antagen på Karlskorna Arbetarekommuns årsmöte 4 mars 2016
som Arbetarekommunens egen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 1
Inför humanitära visum för att rädda liv.
Distriktsstyrelsens föredragande: Sara Rudolfsson
Distriktsstyrelsen delar motionärernas oro över hur världen ser ut idag.
Männiksor tvingas på flykt i en omfattning som vi inte settsedan andra
världskriget. Tyvärr ser vi inte en omedelbar bättring och med det växande
klimathotet i beaktande kanske vi snarare får se än större folkomflyttningar
framöver.
Den situation som motionärerna tar upp handlar om alla de tusentals
människor som flytt, och flyr, över medelhavet i bristfälliga farkoster och är
helt i händerna på hänsynslösa människosmugglare. Sedan 2015 har tusentals
människor drunknat i Medelhavet under sin jakt på en tryggare framtid i
Europa. Den modell som motionärerna skissar på om sk. humanitära visum är
en intressant tanke. Avsikten med detta är att man ska kunna söka om visum
för att resa tex till Sverige för att söka asyl här. En första prövning av asylskälen
görs redan i samband med att visumet prövas. Distriktsstyrelsen har förstått att
det finns en modell på dessa humanitära visum och att man skulle prova med
att bevilja runt 5000 stycken som en försöksåtgärd. Men man måste samtidigt
se att det finns en problematik kring detta om Sverige enskilt ska införa dessa
då trycket mot Sverige skulle kunna bli väldigt stort.
Att EU gemensamt skulle införa systemet med humanitära visum in i något
EU-land skulle vara en lösning som distriktsstyrelsen tror kan fungera. Men det
kräver å andra sidan ett omfattande politiskt arbete inom den europeiska
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unionen. Det blir en tuff uppgift där Sverige gått före. Det arbetet måste
fortsätta. Tar vi ett gemensamt ansvar i Europa innebär inte utmanigen med
flyktingströmmarna någon större utmaning. Europa måste kunna ena sig om att
finna en lösning dagens ohållbara situation. Och den lösningen får aldrig bli att
sätta en mur runt Europa utan att vi tillsammans antar den utmaning som vi
står inför. Distriktsstyrelsen vill med kraft betona att själva tanken på att lösa en
första prövning utan att de sökande ska tvingas ut på farliga båtresor är bra.
Det innebär också att flyktingars beroende av människosmugglare försvinner.
Motionärerna tar vidare upp frågan om att vi ska öka vår andel av UNHCR,s sk
kvotflyktingar. Distriktsstyrelsen gör tolkningen att det är antalet kvotflyktingar
motionärerna avser. Sverige har ökat sitt mottagande av kvotflyktingar och
skulle kunna öka det mer. Men det är inte inom ramen för UNHCR,s
kvotsystem som den stora utmaningen ligger. Vår andel av kvotflyktingarna har
under lång tid legat på 1900 stycken. Regeringen har som mål att successivt
höja denna antal upp till 5000 2018. Sett i ljuset av att det till Sverige kom 163
000 asylsökande under 2015 så inser var och en att det inte är här som den
stora utmaningen finns. Men som sagt Sverige gör redan det som motionären
önskar i tredje att-satsen.
Distriktsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående distriktskongressen
besluta:
Att
Att
Att

besvara motionens första att-sats
bifalla motionens andra att-sats
besvara motionens tredje att-sats

6 (12)

Motion nr 2, Återupprätta en anständig asylpolitik
Under 2015 har den svenska asylpolitiken förändrats i grunden. Efter att under
våren och sommaren ha avfärdat borgerlighetens och Sverigedemokraternas
katastrofretorik och deras vilja att minska flyktingmottagandet valde regeringen
under hösten att ansluta sig till beskrivningen av ett svenskt flyktingmottagande
i kris. Tillsammans med borgerligheten ingick man en migrationspolitisk
överenskommelse om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd, utökat RUTavdrag och försämrade möjligheter till anhöriginvandring.
En kort tid senare presenterade regeringen ytterligare förslag med det uttalade
syftet att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige, bland annat att
endast kvotflyktingar ska beviljas permanenta uppehållstillstånd, att möjligheten
till anhöriginvandring ytterligare ska begränsas, och att försörjningskraven
kopplade till anhöriginvandring skärps. Dessa cyniska åtgärder har kritiserats i
skarpa ordalag av såväl socialdemokratiska sidoorganisationer som
asylrättsexperter och människorättsorganisationer, med hänvisning till att de
kommer att skapa en större otrygghet hos de som flyr hit, medföra att ännu fler
barn dör längs illegala flyktvägar, försvåra möjligheten till integration samt
försätta redan utsatta människor i en extrem beroendeställning gentemot sin
arbetsgivare, vilket i sin tur på sikt riskerar att försvaga löntagarna generellt.
Förslaget om att införa så kallad medicinsk åldersbestämning av barn har dömts
ut av såväl läkarkåren som av Rädda barnen som både otillförlitligt och
inhumant. Tillsammans innebär dessa åtgärder att möjligheten att söka asyl i
Sverige kringskärs.
Under hösten införde regeringen dessutom, efter beslut i riksdagen, ID-tvång
på samtliga kollektiva förbindelser till Sverige. Lagrådet riktade stark kritik mot
såväl innehållet i som förfarandet kring förslaget, och motsatte sig
genomförandet av det. Lagrådet menade att åtgärden inte är ändamålsenlig och
avfärdade att det skulle föreligga fara för landets ordning eller säkerhet, och
därmed också behovet av undantagstillstånd. Även Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har starkt motsatt sig det alarmistiska språkbruket
om läget i landet. Också själva framtagandet av lagförslaget ansågs av Lagrådet
ha genomförts på ett olämpligt sätt. De tillfrågade remissinstanserna hade inte
haft rimlig möjlighet att bedöma eller ta ställning till förslaget, vilket är allvarligt
inte minst med tanke på hur omfattande konsekvenser genomförandet av
förslaget kan komma att få. Den allvarligaste kritiken består i att ett ID-tvång
för att ta sig in i Sverige underminerar asylrätten. Vi vet av erfarenhet från
höstens flyktingmottagande att endast en liten andel av de som flyr har någon
form av ID-handling. I praktiken innebär ID-tvånget således att den svenska
gränsen är stängd för de allra flesta som är i behov av skydd från krig och
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förföljelse. Detta kan aldrig vara acceptabelt för en rörelse som säger sig verka
för solidaritet.
I ett Europa där rasism, främlingsfientlighet och totalitära politiska rörelser i
snabb takt växer sig starkare sätts arbetarrörelsens värderingar och styrka på
prov. Att en socialdemokratiskt ledd regering då väljer att underminera
asylrätten är ansvarslöst och inhumant. Det är dessutom kontraproduktivt,
eftersom det spelar de högerpopulistiska krafterna i händerna, både i och
utanför Sverige. Som vi redan har kunnat se har varken de genomförda eller de
aviserade förändringarna av den svenska migrationspolitiken lett till att andra
EU-länder visat sig beredda att ta större ansvar. Istället har andra länders
regeringar tagit den svenska omsvängningen som intäkt för att ytterligare
strama åt sin migrationspolitik. I Sverige ger det utrymme för allianspartierna
att kräva helt stängda gränser och för SD att kräva tillbakadragande av redan
beviljade uppehållstillstånd. När deras förslag genomförs utan att de ingår i
regeringen kan de ytterligare flytta gränsen för vad som kan sägas.
Om arbetarrörelsen vill återta initiativet i debatten om Sveriges framtid och
värna vår tradition av internationell solidaritet måste en anständig asylpolitik
återupprättas. Därför yrkar vi att socialdemokraterna i Karlskrona ska verka
för:
Att: alla uppehållstillstånd som beviljas i Sverige ska vara permanenta
Att: möjligheten till anhöriginvandring inte ska vara villkorad med
försörjningskrav
Att: ID-tvång för inresa till Sverige via kollektiva transportmedel avskaffas
Att: medicinsk åldersbestämning för att avgöra huruvida en person är myndig
eller ej inte ska tillämpas i Sverige
Att: möjligheterna till anhörighetsinvandring utökas
Att: kategorin ”övriga skyddsbehövande” ska ha fortsatt rätt till
uppehållstillstånd i Sverige
Att: uppehållstillstånd fortsatt ska beviljas vid synnerligen ömmande
omständigheter
Att: det så kallade Transportörsansvaret inom EU avskaffas så att människor på
flykt har möjlighet att ta sig säkert till Europa
Att: Motionen skickas vidare till Blekinge Socialdemokratiska Arbetarepartis
distriktskongress.
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Att: Motionen skickas till Socialdemokratiska Arbetarepartiets kongress.
Ida Larsson
Lars Brissmalm
Tajma Sisic
S-föreningen Avanti
Motionen antagen på Karlskorna Arbetarekommuns årsmöte 4 mars 2016
som Arbetarekommunens egen.
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 2
Återupprätta en anständig asylpolitik.
Distriktsstyrelsens föredragande: Sara Rudolfsson
Debatten kring den förändrade asylpolitiken de senaste åren har varit hård och
väldigt polariserad. Distriktsstyrelsen vill tydligt framhålla att det sällan är en
utveckling som gynnar saken som diskuteras. Indelningsvis vill vi slå fast några
saker som distriktsstyrelsen tycker är bärande i denna diskussion
Till att börja med vill distriktsstyrelsen framhålla att migration mellan länder
alltid föremkommit i olika stor omfattning. Människor har flyttat runt i världen
och sökt sig en bättre och tryggare framtid. Inte minst från Sverige för drygt
100 år sedan. Från mitten av 1800-talet till tidigt 1920-tal bröt närmare 1,5
miljoner svenskar upp och sökte en bättre framtid i andra länder, främst i USA.
Till Sverige kom under andra halvan av 1900-talet många männsikor från
diktaturer i Grekland, Spanien och Chile med flera länder. Männiksor som
hjälpte oss att bygga upp bemanna vår industri och bidrog till vår
välståndsökning. Migration mellan länder är något positivt i grunden.
Samtidigt vill distriktsstyrelsen också framhålla att vår lyckade migration bygger
på att vi har ett ordnat mottagande och en reglerad invandring. Sedan vi gick
med i EU har gränskontroller avskaffats i syfte att underlätta den fria
rörligheten för männiksor mellan EU,s medlemsländer. Även det är något som
varit av godo. För att detta ska fungera har EU även skapat ett gemensamt
regelverk för bland annat asylrätt. Utgångspunkten är att du, om du flyr till
något av EU,s medlemsländer, ska ska asyl i det första land du anländer till.
Detta regleras i den sk Dublinförordningen
Det är även det land som har gräns till icke EU-land som har ett ansvar för att
upprätthålla EU,s yttre gräns.
Detta är den tekniska grund på vilket det europeiska samarbetet vilar frågan om
asylprövning. Distriktsstyrelsen anser att det är av största vikt att det är på den
europeiska nivån som vi ska arbeta för att förbättra och utveckla politiken på
detta område. Vi ingår sedan 1995 i den Europeiska Unionen och har
därigenom tillgång till en ordentlig politisk plattform för att göra verklig
skillnad på många politiska områden, bland annat frågan om
flyktingmottagande. Att ett enskilt land går före med allt för olika regler visade
sig hösten 2015 vara ohållbart. Det var just de förhållanden vi då såg som
föranlett de förändringar av den svenska asylpolitiken som gjorts sedan dess.
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En del vill framhålla att socialdemokratin därmed skulle ansluta sig till
Sverigedemokraternas politik. Det anser distriktsstyrelsen är en grov
feltolkning. Sverigedemokraterna är ett parti sprungen ur nazistiska rötter som
har sin livsluft i at dela upp männiksor i olika grupper och ställa dom mot
varandra. Deras politiska målsättning är att stoppa flyktingmottagande och
migration för man tror inte på det mångkulturella samhället. Det är deras
ideologiska övertygelse som driver deras hänsynslösa politik. De förändringar
som gjorts i asyllagstiftningen i Sverige de senaste åren har inte gjorts av
ideologisk övertygelse utan med hänsyn till en verklighet som ingen önskat.
När distriktsstyrelsen läser motionen uppfattas den som att motionären vill att
vi ska riva upp den tillfälliga flyktinglagen omedelbart. Distriktsstyrelsen delar
inte den uppfattningen. Däremot vill distriktsstyrelsen betona att den tillfälliga
lagen måste förbli tillfällig. Normalläget för oss socialdemokrater är en politik
som bygger på samma saker som de som lyfts fram i motionen. Där råder ingen
skillnad i uppfattningen mellan motionärerna och distriktsstyrelsen. Tvärt om
vill styrelsen betona att, när den tillfälliga lagen går ut sommaren 2019, ska vi
åter till ett läge där lagen som den stod innan ska utgöra en lägstanivå.
Distriktsstyrelsen föreslår med bakgrund av ovanstående distriktskongressen
besluta:
Att

anse motionen besvarad
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Motion nr 3, Tandvårdsförsäkring
Det är många som inte har råd att gå till tandläkaren på grund av att kostnaderna är
stora.
Tandvården är självklart lika viktig som övrig sjukvård, det är fel att tänderna inte
räknas in i övriga kroppen hos människan och ingår i den vanliga sjukvården.
Tandvårdsförsäkringen skall ingå i sjukförsäkringen,
Citat från Göran Persson på LO-kongressen 2000 – ”Min uppfattning är att när
tandvårdsförsäkringen blivit så dålig att man ser vilken samhällsklass folk
kommer ifrån när de öppnar munnen, då har vi vridit klockan tillbaka.
Tandhälsan får inte bli ett klassmärke som den var en gång i tiden”.
Vi föreslår årsmötet besluta att ge Karlskrona Arbetarekommun i uppdrag att
verka för:
Att: tandvårdsförsäkringen skall ingå i sjukförsäkringen
S-föreningen Avanti
Motionen antagen på Karlskorna Arbetarekommuns årsmöte 4 mars 2016
som Arbetarekommunens egen.
Årsmötet beslutade att skicka motionen till såväl distriktskongress som
partikongress 2017.
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 3
Tandvårdsförsäkring
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Ola Mattsson
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att tandvården borde ingå i
den allmänna sjukförsäkringen. Det finns dock ett lite aber på vägen och det är
kostnaden för detta. Man räknar med att en direkt överföring av kostanden för
tandvården in i sjukförsäkringen kostar cirka 15 miljarder. Om man dessutom
gör en beräkning av ett ökat nyttjande av tandvård i förhållande till hur det ser
ut idag beräknas kostnaden bli mellan 22 och 23 miljarder.
Detta är ansenliga belopp som måste ställas emot andra utgifter eller
genomförda skattesänkningar.
Distriktsstyrelsen vill dock instämma i motinärens oro över att en försämrad
tandhälsa utgör ett stort problem. Vi har bestämt oss för att vi ska ha en jämlik
hälsa i Sverige och då kan vi inte ha ett tandvårdssystem som har en så ojämlik
fördelningseffekt som idag.
En modell kan vara att införa tandvården i det allmänna sjukvårdssystemet
etappvis. Landstinget i Blekinge redan tagit steg på den vägen genom att utöka
åldersgruppen som får avgiftsfri tandvård till 21 år. Därefter har regeringen i sin
budget möjliggjort avgiftsfri tandvård upp till 23 år.
Det är fullt möjligt att genomföra det som motionärerna föreslår men
distriktsstyrelsen ser utmaningen att göra det direkt. Men i sak är vi överens och
motionen anger ingen tidsram för införandet.
Distriktsstyrelsen föreslår med bakgrund av ovanstående distriktskongressen
besluta:
Att

bifalla motionen.

