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Motion angående intern demokrati på lika villkor 

Vi Socialdemokrater ser oss gärna som demokratins främsta försvarare och i många 
fall med rätta. 

För oss är demokrati mer än bara att alla ska få vara med och göra sin röst hörd, för 
oss räcker det inte bara att alla ska ha rätt till att medverka utan en ska även kunna 
medverka på samma villkor oavsett förutsättning. MEN är det verkligen så? Har alla 
samma möjligheter att medverka i våra beslut, i våra voteringar på 
distriktskongresserna mm? 

Kan till exempel en dyslektiker som kanske har svårigheter med skrivning sägas 
kunna medverka på samma villkor som icke dyslektiker vid omröstningar där det 
krävs att namn för han ska skrivas ner på en röstsedel? Har den äldre utan dator 
kunnande samma möjlighet som en van datoranvändare att medverka i digitala 
voteringar? Har våra medlemmar ute i S-föreningarna det inflytande som vi som parti 
anser att medlemmarna i en folkrörelse ska ha? Detta är bara några av de många 
frågeställningar som kan finnas rörande vår interna demokrati.  

En helhetsbild behövs på hur vår interna demokrati ska användas och hur vi vill 
utveckla den på ett sätt som säkerställer att alla kan medverka på lika villkor. Vi ska 
inte stagnera och ses som omoderna - för vi är väl ändå Framtidspartiet? 

Vår demokrati är oss given av de som kom före oss och det är vårt ansvar att stärka 
den till de som kommer efter. 

Vi Socialdemokrater är och ska fortsätta vara de mest demokratiska demokraterna i 
Skåne. För att vi ska leva upp till detta behöver frågan om möjlighet att på lika villkor 
medverka i det vackraste vi har, vår demokrati utredas samt ta fram en långsiktig 
strategi för hur vår interna demokrati ska stärkas och utvecklas i en föränderlig 
framtid.  

Därför yrkar jag på att: 

Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vi i största möjliga 
mån kan säkerställa att alla oavsett förutsättningar kan medverka i våra interna 
demokratiska processer. 

Distriktsstyrelsen får i uppdrag att utreda och ta fram en rapport för utvecklingen av 
vår interna demokrati som skickas ut på remissrunda i arbetarekommunerna under 
2019 för att avrapporteras på distriktskongressen 2020 för beslut. 

/Markus Nordqvist 

 

Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen.  

Rune Sandström  
Ordförande  


