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Motion #ovrigt-2 

SFS grundläggande värderingar 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har styrelsen haft en intern diskussion 

kring det ställningstagande mot Sverigedemokraterna som styrelsen 20xx 

beslutade. I diskussionen som styrelsehandlingarna ger en bild av framgår 

det tydligt att styrelsen ansett ställningstagandet som problematiskt för det 

påverkansarbete SFS utför och kommer att genomföra. 

Styrelsen har enligt handlingarna bedömt situationen som ett moment 22, ” 

You’re damned if you do, you’re damned if you don’t”. Styrelsen har enligt 

handlingarna diskuterat huruvida frågan bör behandlas transparent eller 

inte. Det främsta argumentet styrelsen redovisar för att inte vara 

transparenta är att den är rädd för en utbredd intern konflikt inom SFS. 

Styrelsen har då gjort förändringar i “Riktlinjer för SFS förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna” där de gett presidiet möjlighet att efter egen 

bedömning inbjuda Sverigedemokraterna till forum som SFS ansvarar för. 

Det är uppenbart att styrelsen förstått att frågan är av strategisk karaktär, 

eftersom diskussionen bland annat handlat om att involvera 

medlemskårerna eller ej. 

Vi tycker styrelsen har gjort en välgrundad men felaktig analys av frågans 

karaktär. En stor del av problematiken i detta är att styrelsen då fattat ett 

beslut som kan anses strida mot den av i stadgan fullmäktige beslutade 

värdegrunden. Detta pekar på ett behov av en vägledande diskussion och 

beslut. Att välja att inte inhämta åsikter från medlemskårerna eller 

genomföra en seriös förankringsprocess får anses vara ett misstag av den 

nuvarande styrelsen, reaktionerna från medlemskårerna får vara ett 

bevis(tecken?) för detta. Vi är en rörelse i ständig förändring och utveckling, 

och att göra misstag är mänskligt. 

Vi föreslår därför att medlemskårerna tar ett ansvar för att hjälpa och 

vägleda styrelsen i organisationens arbete framåt. Vi föreslår att riva upp 
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nuvarande “Riktlinjer för SFS förhållningssätt till Sverigedemokraterna” 

och ersätta den med “Policy för aktörer som inte delar SFS värdegrund”. 

Policy för aktörer som inte delar SFS värdegrund 

SFS ska inte legitimera organisationer som strider emot SFS värdegrund 

och stadga. Denna policy gör klart att organisationer som inte uppfyller 

kraven på en tydlig ställning för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och alla 

människors lika värde, i enlighet med §2 mom. 3 i stadgarna, ska 

exkluderas när SFS planerar och genomför sitt strategiska och operativa 

arbete. 

SFS ska alltså inte samarbeta med partier, föreningar eller företag som inte 

uppfyller dessa kriterier i någon sakfråga eller skapa allianser där dessa 

ingår, även om åsikten/åsikterna i sakfrågan är delade mellan 

organisationerna. 

Som förtroendevald i SFS har en skyldighet att försvara dessa värden 

internt och externt.”  

Därför yrkar vi:  

- att riva upp ”Riktlinjer för SFS förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna”. 

Samt 

- att anta ”Policy för aktörer som inte delar SFS värdegrund” i sin 

helhet 

Bakom denna motion står:  

Göta studentkår 

Styrelsens motionssvar #ovrigt-2 #ovrigt-2-1 

“Riktlinjer för SFS förhållningssätt till Sverigedemokraterna” uppdaterades 

under verksamhetsåret 19/20 för att det politiska läget har förändrats och 

styrelsen håller med motionärerna om att förankringsprocessen är viktig 

och beklagar att processen för styrelsens beslut har uppfattats som felaktig 

och icke-transparent.  

Efter att denna motion inkommit har styrelsen diskuterat internt samt med 

medlemskårerna under det digitala mötet i mars och kommit fram till att 

både styrelsen och flera av medlemskårerna håller med motionärerna att en 

mer generell hållning till aktörer som inte delar SFS värdegrund är att 

föredra. Styrelsen anser däremot som nämnt att det bör vara ett 
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styrelsearbete och -beslut och har därför för avsikt att skriva fram ett 

utkast på ett sådant dokument som motionären efterfrågar för att lämna 

över till nästa styrelse. 

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige: 

- att avslå motionen. 
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