
Anteckningar	  från	  grupp	  3.	  
	  
Vi	  konstaterade	  att	  det	  fanns	  en	  mycket	  stor	  mängd	  motioner	  under	  olika	  avsnitt	  som	  
delvis	  behandlade	  likartade	  ämnen	  vilket	  gjorde	  det	  svårt	  att	  fokusera	  diskussionen.	  
Vi	  gjorde	  en	  tredelning	  av	  tiden	  mellan	  allmänna	  motioner,	  motioner	  till	  
strategidokumentet	  och	  hur	  man	  skulle	  behandla	  partiledarfrågan.	  
	  
När	  det	  gällde	  motioner	  lyfte	  vi	  bland	  annat	  fram:	  
	  
När	  det	  gällde	  strategidokumentet	  uttrycktes	  stark	  sympati	  för	  motion	  S3	  och	  S5	  som	  
uttryckte	  en	  generell	  kritik	  mot	  dokumentet.	  Frågan	  är	  dock	  om	  det	  är	  bra	  att	  avvisa	  
dokumentet	  i	  sin	  helhet.	  Flera	  i	  gruppen	  såg	  det	  som	  bättre	  att	  försöka	  förbättra	  
dokumentet	  så	  långt	  som	  möjligt.	  
	  
Sympati	  uttrycktes	  för	  motion	  S15	  och	  andra	  motioner	  som	  vill	  föra	  in	  ett	  tydligare	  
internationellt	  och	  globalt	  perspektiv	  i	  strategidokumentet.	  Man	  var	  mycket	  kritisk	  till	  
att	  de	  internationella	  frågorna	  prioriterades	  bort.	  
	  
Kollektivtrafiken	  (A25	  och	  	  S134).	  Stor	  sympati	  för	  kraven	  på	  0-‐taxa	  men	  samtidigt	  
invändningen	  att	  i	  stora	  delar	  av	  Sverige	  är	  kollektivtrafiken	  av	  usel	  och	  det	  krävs	  stora	  
resurser	  för	  att	  få	  den	  bättre.	  En	  bra	  kollektivtrafik	  med	  låga	  taxor	  ett	  rimligt	  krav	  på	  
kort	  sikt.	  
	  
6-‐timmarsdagen.	  Enighet	  i	  gruppen	  om	  att	  detta	  är	  ett	  mycket	  viktigt	  krav.	  En	  bättre	  
skrivning	  än	  i	  det	  nuvarande	  strategidokumentet	  krävs.	  	  Bra	  formuleringar	  finns	  i	  
motionerna	  A34,	  A36	  och	  C28	  som	  kräver	  att	  man	  utarbetar	  en	  plan	  för	  hur	  en	  
arbetstidsförkortning	  skall	  förverkligas.	  
	  
En	  livlig	  diskussion	  i	  gruppen	  om	  hur	  hårt	  man	  skulle	  prioritera	  miljöfrågorna	  men	  flera	  
i	  gruppen	  krävde	  en	  tydligare	  prioritering	  	  och	  man	  lyfte	  dels	  de	  allmänna	  motionerna	  
A1,	  A2	  med	  flera	  samt	  S135	  och	  S136	  i	  syfte	  att	  förbättra	  strategidokumentet.	  
	  
Konstaterades	  med	  gillande	  att	  motionen	  S86	  om	  interfeminism	  bifölls	  och	  man	  lyfte	  
också	  fram	  S	  121	  som	  ger	  alternativa	  skrivningar	  till	  strategiprogrammet.	  
	  
Sympati	  för	  kravet	  på	  att	  förstatliga	  skolan,	  motion	  A97.	  
	  
Stöd	  för	  motion	  S90	  med	  formuleringar	  om	  individens	  frigörelse.	  
	  
Stöd	  för	  motion	  S101	  med	  tydligare	  skrivningar	  om	  den	  ekonomiska	  politiken.	  Även	  
stöd	  för	  motion	  S103	  om	  hälsa	  och	  motion	  A110	  om	  att	  ta	  bort	  avgifterna	  för	  utländska	  
studenter.	  Stöd	  för	  kravet	  att	  utveckla	  hela	  Sverige.	  
	  
När	  det	  gällde	  partiledarfrågan	  var	  det	  ungefär	  50-‐50	  om	  delat	  ledarskap.	  Jonas	  hade	  de	  
klart	  största	  sympatierna	  bland	  de	  representerade	  	  föreningarna/valkretsarna.	  
	  
Detta	  är	  en	  något	  rapsodisk	  redovisning	  av	  en	  livlig	  diskussion.	  
	  
Gunnar	  Å.	  


