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Liberala Studenters ideologiska kompass 
Motion 1: Avskaffa riksbanken  
Ida Arnstedt  

En grund inom liberalismen är att marknaden styr priset på varor och tjänster. 
I grund och botten handlar det om utbud och efterfråga. För liberaler är det 
en självklarhet att statliga myndigheter inte ska sätta priset då det alltid leder 
till en obalans i marknaden. Ändå är Liberala Studenter i nuläget för 
Riksbanken. Det här måste ändras. 

På en marknad där bankerna själva får möjligheten att sätta räntan uppstår 
något som kan liknas vid ett jämnviktsläge. När efterfrågad ränta för 
sparande och efterfrågad ränta för investeringar möts uppstår det naturliga 
ränteläget. I den punkten kommer vi ha det optimala sparandet och de 
optimala investeringarna som för att ekonomin ska fortsätta växa och förbli 
stabil. 

När istället Riksbanken sätter räntan själva efter vad de tror ränteläget bör 
ligga på kommer räntan alltid bli för hög eller för låg. När den faktiska räntan 
avviker från den naturliga räntan kommer det ge effekter för både 
investeringar och sparande. Den jämnvikten som finns på den naturliga 
marknaden kommer snedvridas. 

En konsekvens av detta blir de stora konjunktursvängningarna vi ser. När 
räntan är för hög kommer det ge att människor inte vill låna för att göra 
investeringar som de annars hade gjort, precis som att en för låg ränta 
kommer innebära att människor väljer att ta större risker. När investerare 
undviker risker kommer de leda till en lågkonjunktur, om de däremot tar för 
höga risker får vi en högkonjunktur som oundvikligen kommer leda till en 
lågkonjunktur. 

För att få en stabil ekonomi krävs det att vi låter marknaden sätta räntorna. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter verkar för att avskaffandet Riksbanken  

Motionssvar: Avskaffa riksbanken  

Sveriges riksbank är världens äldsta och grundades redan under Karl XI:s tid. 
Att avskaffa denna skulle få mycket stora och svåröverskådliga effekter på 
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svensk ekonomi vilket inte kan anses som försvarbart då det är mycket 
viktigt för ett land att den ekonomiska politiken sköts varsamt. Styrelsen 
yrkar därför på att avslå motionen. 

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Avskaffa riksbanken” avslås.  

Riksstyrelseledamot Ida Arnstedt reserverade till förmån för att motion 
”Avskaffa riksbanken” bifalles.  

 

Motion 2: Sverige borde ha fler mojitobarer   
Ida Arnstedt och Oscar Matti  

Att servera alkohol är idag komplicerat. Det finns ett flertal regleringar som 
försvårar för barer och restauranger som söker alkoholtillstånd, samtidigt 
som deras nytta är extremt begränsad. Det brukar hänvisas till folkhälsan när 
utformning av lagarna kring alkoholtillstånd diskuteras men vi har svårt att se 
hur folkhälsan skulle förbättras av att lokalen behöver vara utformad på ett 
visst sätt, att baren behöver servera någon typ av mat och att ägaren inte får 
ha en historik av skulder. Även när en bar eller restaurang uppfyller de här 
kraven blir begränsad av öppettider som bestäms av kommunen. Att vara 
entreprenör inom kroglivet är väldigt svårt. En liten bar som specialiserar sig 
på att göra stadens bästa mojitos och inte vill servera något mer är idag 
otänkbart, trots att det skulle bidra till att göra Sverige till ett lite roligare land 
att leva i. Reglerna kring alkoholtillstånd behöver förändras för att våra städer 
ska bli ännu mer levande. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter verkar att betydelsen av personlig vandel vid 
ansökan om alkoholtillstånd minskar. 

att Liberala Studenter verkar för att kommunens rätt till att ta del om 
personlig information om ägarna bör begränsas till saker som har 
direkt koppling till alkoholservering. 

att Liberala Studenter verkar för att kraven på lokal och matservering för 
att kunna servera alkohol avskaffas. 
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att Liberala Studenter verkar för att normen om serveringstider tas bort i 
alkohollagen. 

Motionssvar: Sverige borde ha fler mojitobarer  

Ärade motionärer, 

Det är uppenbart att det är två mycket kloka personer som författat denna 
motion. Era förslag om att göra det lättare att servera alkohol är helt enkelt 
genialiska. Vem vill ens äta mat till sin mojito? Självklart ska det bli lättare att 
få serveringstillstånd. Klåfingriga politiker måste sluta lägga sig i så mycket. 
Låt människor leva! Vi vill ha ett roligare Sverige som slutar vara så 
moraliserande och era förslag är helt klart steg i rätt riktning. 

Yrkande 

att  bifalla samtliga att-satser för ett roligare Sverige. Skål!  

 

 

Motion 3: Varför blundar samhället för självmorden?  
Anton Johansson 

Under 2016 dog 1134 personer av suicid i Sverige. När någon tar sitt liv 
sänds budskapet att samhället inte fanns där. Samhället räckte inte till. 
Självmordet säger också att vi göra allt i vår makt för att det inte ska inträffa 
på nytt. Sedan september 2017 är det inte längre tvingande för sjukvården 
att en lex Maria-utredning ska påbörjas när en person som varit i kontakt 
med vården tar livet av sig. Att ta sitt liv är inte olagligt och därför gör inte 
heller polisen någon utredning. Föräldrar, syskon, klasskamrater, kollegor 
lämnas ofta ensamma med den den frågan "Varför?". När ett självmord sker 
är det viktigt att våga undersöka vad som hände, varför det skedde och vad 
som kan göras för att förhindra att det inträffar igen. En sådan 
händelseanalys innebär möjligheter till lärande och ger kunskaper som kan 
användas för att förebygga nya självmord. Vi kan endast få dessa kunskaper 
om vi utreder orsakerna. Samtidigt som utredningarna måste bli obligatoriska 
så behöver även staten kraftigt öka anslagen till den forskning som handlar 
om hur man kan förebygga självmord. Suicidpreventionsforskningen i Sverige 
får endast omkring tre miljoner kronor om året från staten, samtidigt som 
trafiksäkerhetsforskningen får 100–150 miljoner kronor årligen. Det är 
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fullständigt orimligt. Nu är det dags att våga ta i frågan om självmord på 
riktigt. 

Yrkande 

att  Liberals Studenter verkar för att suicidpreventionsforskningen får 
kraftigt ökade anslag   

Att Liberals Studenter verkar för att alla självmord ska utredas.  

Motionssvar: Varför blundar samhället för självmorden? 

Ärade motionär, 

Att prata om självmord är svårt men också livsviktigt. Motionären har gedigna 
kunskaper inom ämnet och argumenterar mycket väl i sin motion. Viktiga 
åtgärder måste vidtas för att fler liv ska kunna räddas, förebyggande insatser 
behövs och mer forskning och kunskap är avgörande. Frågan om psykisk 
ohälsa och självmord är prioriterade frågor för Liberala Studenter, samhället 
får inte blunda längre, vi måste agera för att få till en förändring. Därför vill 
riksstyrelsen yrka bifall för samtliga att-satser. 

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Varför blundar samhället för självmorden?” bifalles. 

 

 

Motion 4: Tätare samarbete mellan beroendevården och 
psykiatrin  
Erik Svalling, Johanna Lagerström, Marcus Andersson och Alek Alm 

Då en patient söker hjälp hos psykiatrin vid exempelvis en psykos, och det 
visar sig att patienten brukat narkotika, ges det idag remisser till 
beroendemottagningen. Detta då narkotikabruket automatiskt tyder på ett 
missbruk, vilket gör att patienten hör till beroendevården. Om en person som 
lider av schizofreni och främst behöver psykiatrin i sin sjukdomsproblematik, 
självmedicinerar med exempelvis cannabis, kommer personen behöva 
remitteras till beroendemottagningen på grund av bruket av narkotika. Bör 
man inte istället vara öppnare och mer flexibel i vården och se att det finns 
ett samband mellan narkotikabruk och psykisk ohälsa? Vi i Liberala 
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Studenter tycker det är viktigt att individanpassa vården och arbeta tätare 
mellan beroendevården och psykiatrin. Liberalerna menar att beroenden 
berövar människors frihet, och att de som hamnar i missbruk ska få snabb 
och bra vård som är lätt att hitta. Om vården ska kunna ges snabbt och vara 
lättillgängligt är det viktigt att se sambandet mellan missbruk och förnekelse. 
Det kan kännas overkligt för en missbrukare att acceptera att behöva gå till 
en beroendemottagning, då personen kanske inte erkänt sitt beroende för sig 
själv. Om personen är öppen för något annat vårdalternativ, som exempelvis 
att prata med en terapeut, så bör man ta tillvara på det tillfället och erbjuda 
dem den hjälp de vill ha. I ett samtal med terapeut kommer förhoppningsvis 
beroendet upp förr eller senare, vilket kan leda till att en individuell 
behandlingsplan kan läggas fram, som mycket väl kan innehålla en 
kombination av psykiatrin och beroendevård. Man bör kunna 
individanpassad vården så pass mycket att man kan få hjälp av samma 
avdelning/person och inte behöva tillhöra beroendevården alternativt 
psykiatrin. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för ett tätare samarbete mellan 
psykiatrin och beroendevården, samt mer individanpassade 
vårdplaner. 

Motionssvar: Tätare samarbete mellan beroendevården och 
psykiatrin 

Ärade motionärer,  

När liberaler kämpar för människors frihet är drogpolitiken en nyckelpunkt. 
Att vara fast i ett beroende är höjden av ofrihet och det är varje liberal 
politikers plikt att kämpa för att även de mest utsatta i samhället ska kunna 
bli fria. När en person väl fastnat i ett beroende är det viktigt att vi sjukvården 
gör allt i sin makt att hjälpa denna människa innan det är försent. Att 
psykiatrin och beroendevården är så pass åtskilda har hittills gjort det här 
betydligt svårare än vad det behöver vara. Av dessa anledningar är vi mycket 
nöjda över att ni skickat in denna motion och ger Liberala Studenter 
ytterligare ett viktigt verktyg för att kunna kämpa för människors frihet. Då ni 
har väl underbyggda argument, visar tydligt att ni har god kunskap inom 
ämnet och har en mycket liberal att-sats yrkar styrelsen självfallet för bifall.  

Riksstyrelsen yrkar  
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att motionen bifalles i sin helhet  

 

 

Motion 5: Sprutbytesprogram för alla – oavsett landsting och 
ålder  
Johanna Lagerström och Marcus Andersson 

Beroendesjuka personer berövas sin frihet och blir behandlade som 
kriminella. De missbrukare som injicerar droger är så pass långt gångna i sitt 
beroende, och drabbas i onödan av ytterligare sjukdomar och infektioner på 
grund av orena sprutor. I dagsläget finns det dessutom enligt Socialstyrelsen 
vissa krav för att få delta i ett sprututbytesprogram, däribland en åldersgräns 
på 18 år. Detta tycker vi i Liberala Studenter att man bör ta bort, då riskerna 
för spridning av blodsmitta som HIV, hepatiter och andra blodburna 
infektioner bland personer som injicerar droger är densamma oavsett ålder. 
En beroendesjuk person ska snabbt och smidigt kunna gå till sin vårdcentral 
och byta ut sin spruta, samt få information om hjälp som finns att få vid 
eventuell önskan att tillfriskna. Ett ytterligare problem är bristen på landsting 
som tillämpar dessa program. I dagsläget är det endast 8 landsting som 
tillämpar sprututbytesprogram, varav samtliga ligger i Uppland, Småland, 
Öland eller Skåne. Var är sprututbytesprogrammen i norra Sverige och varför 
skulle det behövas mindre där än i mellersta och södra Sverige? 
Sprututbytesprogram bör enligt Liberala Studenter finnas tillgängligt i alla 
kommuner. Så som Liberalerna hävdar i sitt program; kommuner ska inte 
kunna säga nej till sprututbytesprogram. Den som är beroende av narkotika 
ska få vård, oavsett landsting och ålder.  

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för att införa sprututbytesprogram 
för alla beroendesjuka, oavsett landsting och ålder. 

Motionssvar: Sprutbytesprogram för alla – oavsett landsting 
och ålder 

Ärade motionärer, 

Den som är beroende av narkotika ska få vård och stöd och inte riskera att 
drabbas av dödliga infektioner, och det ska gälla överallt, oavsett var i landet 
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man befinner sig. Det är också viktigt precis som ni skriver att den som är 
beroende av narkotika ska snabbt och smidigt kunna gå till sin vårdcentral 
och byta ut sin spruta, samt få information om hjälp som finns att få vid 
eventuell önskan att tillfriskna. Riksstyrelsen delar motionärernas åsikt och 
därmed yrkar på bifall på motionen med ändringen att ta bort “ alla 
beroendesjuka” då det kan misstolkas.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motionens yrkande stryks till förmån för 
”Liberala Studenter ska verka för att införa sprututbytesprogram, 
oavsett landsting och ålder.” 

att motion ”Sprutbytesprogram för alla – oavsett landsting och 
ålder” bifalles med vad riksstyrelsen anför. 

 

 

Motion 6: Surrogatmoderskap skall bli lagligt  
Erik Svalling, Marcus Andersson, Johanna Lagerström och Magnus Djäken 

Rätten till egen kropp skall vara inskriven i lag och detta betyder att alla 
kvinnor skall ha rätten till att vara surrogatmödrar. Idag så är det olagligt att 
genomgå ett arrangemang med surrogatmödrar med hjälp av svensk 
sjukvård men det är inte olagligt att utanför svensk sjukvård (exempelvis 
heminsemination) genomgå ett arrangemang så att efter kvinnan fött barnet 
så får de nya föräldrarna adoptera barnet. Man kan också åka utomlands till 
länder där det är lagligt att använda surrogatmödrar. Det är idag oreglerat i 
Sverige om hur surrogatmödrar skall hanteras av staten och dess 
myndigheter. Detta skapar stora komplikationer runt vem som är de juridiska 
föräldrarna under processen. I ett flertal andra länder där surrogatmoderskap 
är lagligt så blir de föräldrar som skall ta hand om barnet de juridiska 
föräldrarna direkt medan i Sverige så är surrogatmamman den juridiska 
föräldern tills barnet har adopterats bort. Vi i Liberala Studenter 
Socialpolitiska arbetsutskott tycker att det är fel. Det borde istället legaliseras 
formellt och det skall finnas möjligheter att genomföra det inom svensk 
sjukvård. Detta inkluderar både altruistiskt surrogatmoderskap och 
kommersiellt surrogatmoderskap.  

Yrkande 
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att  Liberala Studenter ska verka för att formellt legalisera 
surrogatmoderskap i Sverige. 

Motionssvar: Surrogatmoderskap skall bli lagligt 

Ärade motionärer, 

Ni har skrivit om en väldigt viktig liberal fråga. På 70-talet var liberaler 
pådrivande för en stärkt aborträtt. Engagemanget för värdmoderskap bottnar 
i samma värderingar; vi tror på kvinnors förmåga att självständigt fatta 
välgrundade beslut. Som Liberalernas kloka riksdagsledamot Barbro 
Westerholm: “Regeringens ”nej” till värdmödraskap handlar inte om feminism 
utan om förmynderi.” Riksstyrelsen är övertygade om att Liberala Studenter 
kan göra mer i frågan, och välkomnar sådana initiativ. I vår ideologiska 
kompass går det att läsa att vi redan är för att såväl ensamstående personer 
som andra familjekonstellationer ska ha möjlighet att skaffa barn genom 
surrogatmödraskap. Riksstyrelsen har gjort tolkningen att vi därför redan är 
för att formellt verka för att legalisera värdmödraskap och anser därför denna 
motion besvarad.  

Riksstyrelsen yrkar  

att ändra ordet surrogatmödraskap till värdmödraskap i den 
Ideologiska kompassen.  

att motion ”Surrogatmoderskap skall bli lagligt” anses besvarad.  

 

 

Motion 7: Ge inte upp nollvisionen om självmord!  
Erik Svalling, Marcus Andersson, Johanna Lagerström, Alek Alm och Magnus 
Djäken 

Varje år tar ca 1500 svenskar sitt liv medan man befarar att 
självmordsförsöken ligger runt 15 000 per år. Gruppen människor som tar sitt 
liv eller försöker ta sitt liv kommer från alla tänkbara samhällsklasser och 
åldrar. Antalet suicidfall i Sverige har sedan slutet på sextiotalet legat relativt 
konstant. Vid samma tid var antalet omkomna i trafiken ungefär lika många. 
Dåvarande regering valde att försöka begränsa antalet dödsfall i trafiken 
genom att grunda Trafiksäkerhetsverket, som i sin tur tilldelades uppgiften att 
försöka minska antalet omkomna i trafiken. Nu kan man konstatera att 
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antalet omkomna i trafiken ligger på rekordlåga nivåer, ca 250 per år, medan 
antalet suicidfall ligger kvar på oförändrade siffror. Vi Liberaler tycker att 
samhället har svikit denna grupp av människor. Depression är en fullständigt 
förödande sjukdom och vi som medmänniskor och som medborgare måste 
åtminstone se till att kunna hjälpa de människor i samhället som befinner sig i 
yttersta nöd. Vår uppfattning är att det borde finnas en nationell 
suicidmyndighet med det grundläggande ändamålet att efterfölja och 
verkställa riksdagens nollvision. 

I praktiken innebär det att suicidmyndigheten kan få befogenheter att skapa 
och följa upp följande projekt:  

1. En nationell handlingsplan för suicidprevention.  

2. En möjlighet att kunna fånga upp riskpersoner tidigare innan de utvecklar 
depression med suicid som enda möjliga utväg. tack vare en bättre 
kommunikation mellan psykiatrin och allmänsjukvården.  

3. Minska möjligheterna att kunna ta sitt liv i det offentliga rummet, t.ex. 
tågsträckor.  

4. Öka förståelsen för problemet genom utbildningsinsatser. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för inrättandet av en nationell 
suicidmyndighet. 

Motionssvar: Ge inte upp nollvisionen om självmord! 

Ärade motionärer, 

Ni har skrivit en motion om ett oerhört viktigt ämne. Riksstyrelsen delar helt 
och hållet ambitionen om att samhället måste göra mer när det kommer till 
suicidprevention. Ni har väldigt många goda idéer om nationell handlingsplan 
för suicidprevention, möjlighet att fånga upp riskpersoner tidigare, att 
försvåra att ta sitt liv i det offentliga rummet samt att öka förståelsen genom 
utbildning. Det vi tar ställning till i detta motionssvar är dock att-satsen om 
att verka för inrättandet av en nationell suicidmyndighet. Sedan maj 2015 har 
Folkhälsomyndigheten uppdraget från regeringen att samordna det 
suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Vi tror inte att en organisatorisk 
förflyttning av ansvaret skulle lösa problemet. Istället för att skapa en ny 
myndighet tror vi på kraftigt höjda anslag till suicidprevention, fler preventiva 
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åtgärder och bättre vårdkedjor. Vi delar helt och hållet bilden av att det läggs 
för lite pengar på suicidprevention. 

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Ge inte upp nollvisionen om självmord!” avslås. 

 

 

Motion 8: Motion för avreglering och laglig vård för 
narkotikamissbrukare 
Erik Svalling, Marcus Andersson, Johanna Lagerström, Alek Alm och Magnus 
Djäken 

Dagens regelverk gör det svårt för narkotikamissbrukare att söka vård lagligt. 
Eftersom brukandet i sig är olagligt i Sverige riskerar missbrukaren att få ett 
straff istället för hjälp genom vårdinsatser. Människor som är missbrukare 
hamnar, om de inte redan är det, på samhällets botten. Missbrukandet leder 
tillslut till förlorat jobb. Utan egen inkomst blir det svårt att orientera sig 
socialt i samhället. Målet för samhället är att varje människa ska vara 
självständig och handlingskraftig. Om detta ska gälla alla, bör det finnas ett 
regelverk som uppmuntrar till just självständighet och handlingskraft. 
Sedermera föreslås det att preventiva åtgärder som t.ex. utdelning av rena 
sprutor till narkotikabruk vid speciella mottagningar skall förekomma. Detta 
eftersom narkotikamissbrukare som använder spruta tenderar att insjukna 
eller avlida p.g.a. sprutor som ej är sterila. Detta är dessutom mer 
kostnadseffektivt för skattebetalarna att förse missbrukare med preventiva 
åtgärder, snarare än reparativa åtgärder. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter verkar för att brukande stryks från 1§ pt. 6, 
Narkotikastrafflagen (1968:64). 

Motionssvar: Motion för avreglering och laglig vård för 
narkotikamissbrukare 

Ärade motionärer, 

Det är glädjande att se att ni prioriterar frågan om avkriminalisering av 
narkotika. En person med missbruksproblem ska alltid erbjudas hjälp och 
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kontakt med sjukvården för att komma ur sitt beroende. Att fängelse skulle 
vara en hjälp för de som fastnat i beroende har visat sig gång på gång vara 
felaktigt, Sveriges höga siffror när det gäller narkotikadödlighet är ett tydligt 
exempel på det. Den nuvarande narkotikapolitiken har misslyckats både med 
att hjälpa brukarna och hålla borta narkotikan från gatorna. Ni beskriver 
mycket väl situationen i Sverige idag i er motivering och har bra tankar kring 
vilken förändring ni vill se. Styrelsen delar helt er mening om att 
avkriminalisering är den enda rätt vägen för Sverige. En avkriminalisering 
skulle öka chanserna markant för de fast i ett drogmissbruk att få rätt hjälp i 
tid. Även tidigare årsmöten har delat er mening och därför finns 
avkriminalisering av narkotika redan inskrivet i vår ideologiska kompass. 
Punkt 38 i den Ideologiska kompassen lyder ”Svensk narkotikapolitik ska 
bygga på en skademinimeringsprincip, därför ska narkotika avkriminaliseras”. 
Eftersom styrelsen anser att er att-sats, även om den var mycket välskriven, 
inte tillför något nytt till punkt 38 eller den Ideologiska kompassen så anser vi 
att motionen är besvarad. 

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Motion för avreglering och laglig vård för 
narkotikamissbrukare” anses besvarad.  

 

 

Motion 9: Arbetsmarknaden är för könssegregerad  
Erik Svalling, Marcus Andersson, Johanna Lagerström, Alek Alm och Magnus 
Djäken 

Arbetsmarknaden i Sverige är idag mycket könssegregerad, där många yrken 
är dominerade av ettdera könet. Det leder till skillnader i livsinkomst mellan 
kvinnor och män. Kvinnor är överrepresenterade inom yrken och sektorer 
med lägst löner. Det kan också bidra till segmentering av könsnormer och 
diskriminering på arbetsplatsen. För att bryta segregeringen måste fler män 
söka sig till kvinnodominerade yrken och fler kvinnor söka sig till 
mansdominerade. Eftersom yrkesval ofta görs när man söker utbildning, är 
det också under grundskolan och gymnasiet som satsningarna främst ska 
ske. Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll när elever väljer bana och 
ska därför uppmuntra eleverna att välja själv istället för att påverkas av 
förväntningar. Genom att öppna dörrar till fler vägar för eleverna, bör studie- 
och yrkesvägledare få en stor roll i att bryta könssegregeringen. Därför bör 
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utbildningen till studie- och yrkesvägledare innehålla genuskunskap. En 
annan viktig del i valet av utbildning är högskolornas reklam- och 
kampanjarbete inför val av högskola. Därför ska högskolor satsa på att 
bredda ansökningarna mellan könen. Detta kan ske genom riktade 
kampanjer för att till exempel få fler män att söka till sjuksköterska och lärare, 
och fler kvinnor att söka till civilingenjör. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för en mindre segregerad 
arbetsmarknad genom genuskunskap i utbildningen till studie- 
och yrkesvägledare och riktade insatser från högskolorna och 
universiteten. 

Motionssvar: Arbetsmarknaden är för könssegregerad 

Ärade motionärer, 
Liberal feminism handlar om att förändra detta så att du får samma frihet och 
möjlighet, vilket kön du än har. Det är helt oacceptabelt att vi fortfarande idag 
har så stora löneskillnader mellan män och kvinnor. I genomsnitt skiljer det 
3,6 miljoner i arbetslivsinkomst mellan en genomsnittlig man och en 
genomsnittlig kvinna. Att göra rätt yrkesval är oftast avgörande, därför 
behövs det mer information och kunskap för att fler ska kunna ta 
välgrundade beslut. I Liberala Studenters ideologiska kompass, punkt 69 står 
det att “ Genuspedagogik ska vara en del utav lärarutbildningen, därför väljer 
riksstyrelsen att bifalla motionen med ändringen att punkt 69 kompletteras 
med tillägg om studievägledare, samt avslå andra att-satsen.   
 

Riksstyrelsen yrkar  

att punkt 69 i ideologiska kompassen stryks till förmån för 
”Genuspedagogik ska vara en del utav lärarutbildningen samt 
studievägledarutbildningen” 

att motion ”Arbetsmarknaden är för könssegregerad” första att-sats 
bifalles med vad riksstyrelsen anför. 

att  motion ”Arbetsmarknaden är för könssegregerad” andra att-sats 
avslås.  
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Motion 10: Det ska löna sig att anstränga sig, även för 
sjuksköterskor  
Erik Svalling, Marcus Andersson, Johanna Lagerström, Alek Alm och Magnus 
Djäken 

Idag är många akademikeryrken inom den offentliga sektorn lågt betalda och 
ger begränsade möjligheter till att göra karriär. Det minskar dessa yrkens 
attraktivitet, både när de gäller att söka sig till dem och när det gäller att 
stanna kvar, med resultatet att verksamheten blir lidande. Eftersom dessa 
yrken ofta är kvinnodominerade bidrar det också till skillnader i lön mellan 
könen. 

Löneutvecklingen för till exempel sjuksköterskor är mycket dålig. En erfaren 
sjuksköterska tjänar inte mycket mer än en nyutexaminerad. Det finns få 
möjligheter att påverka sin lön med hårt arbete. Möjligheterna till att göra 
karriär jämfört med andra akademikeryrken är dåliga. Mycket 
forskningsanslag går idag till vården. Det är naturligtvis bra, men nästan allt 
går till läkare. Som sjuksköterska finns det få möjligheter att få finansiering. 
Förutom att det skulle öka utvecklingsmöjligheterna för sjuksköterskor skulle 
det också innebära en mycket bra möjlighet att effektivisera och förbättra 
verksamheten och förebyggande åtgärder inom sjukvården. 

För att lösa det, ska stat, kommuner och landsting i större utsträckning 
tillämpa individuell lönesättning och fler möjligheter att göra karriär genom 
fler karriärtjänster. På så sätt uppmuntras hårt arbete genom att man för en 
möjlighet att påverka sin egen lön. Dessutom får man fler 
utvecklingsmöjligheter vilket bidra till att man stannar längre i det yrket. 
Genom mer forskningsanslag till sjuksköterskor förbättras vården och fler 
vägar till kompetensutveckling och karriärtjänster öppnas för sjuksköterskor. 

Yrkande 

att  Att Liberala Studenter ska verka för att landsting tillämpar 
individuell lönesättning och fler karriärmöjligheter samt mer 
forskningsanslag till sjuksköterskor. 

Motionssvar: Det ska löna sig att anstränga sig, även för 
sjuksköterskor 
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Människor drivs av incitament och det bör därför vara självklart att skicklighet 
inom ett yrke ska belönas ekonomiskt, oberoende om den är offentligt 
anställd eller inte. 

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Det ska löna sig att anstränga sig, även för sjuksköterskor” 
bifalles. 

 

 

Motion 11: Landsting och kommuner ska vara bra 
arbetsplatser 
Erik Svalling, Marcus Andersson, Johanna Lagerström, Alek Alm och Magnus 
Djäken 

Idag lämnar många vårdanställda sitt jobb på grund av allt för dåliga 
arbetsförhållanden. Långa arbetstider och små möjligheter till att påverka 
leder till en ohållbar situation för många att de inte ser något alternativ än att 
byta jobb. Det leder i sin tur att vården blir lidande av för mycket 
personalbyte och mer hyrespersonal vilket innebär ökade kostnader. När 
vissa landsting står inför brist på vårdpersonal tvingas de anställda acceptera 
kraftigt försämrade arbetsvillkor för att verksamheten inte ska bli lidande. 
Vilket i sin tur leder till att ännu fler byter arbetsgivare. Förra patienter innebär 
det längre vårdköer och färre vårdplatser. För de anställda innebär det sämre 
livskvalitet, mer stress och fler sjukskrivningar. För att motverka detta bör 
landsting/regioner i större grad lyssna på vårdanställdas synpunkter och 
utforma verksamheten så att trivseln på arbetsplatsen ökar. Liberalerna i 
vissa regioner har drivit den här frågan men det är en satsning som ska gälla 
alla landsting. En god dialog måste finnas mellan facken och arbetsgivaren, 
för att de anställdas behov ska sättas i fokus. Det är inte alltid högre lön som 
är det största behovet. Sedan måste arbetsgivaren agera för att tillgodose de 
anställdas behov så bra som möjligt. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för att landstingen och 
kommunerna inleder dialog med sina anställda och förbättrar 
arbetsvillkoren. 
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Motionssvar: Landsting och kommuner ska vara bra 
arbetsplatser 

Självklart ska landsting och kommuner vara bra arbetsplatser med god 
arbetsmiljö, men motionen är för vag om hur detta ska genomföras praktiskt. 
Dessutom bör politiken akta sig för att detaljstyra hur arbetsplatsen ska se ut.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Landsting och kommuner ska vara bra arbetsplatser” avslås. 

 

 

Motion 12: Föräldraförsäkringen håller tillbaka kvinnligt 
ledarskap 
Marcus Andersson, Johanna Lagerström och Alek Alm 

Fortfarande tas det mesta av föräldraförsäkringen ut av kvinnor. Det 
medföljer att kvinnor halkar efter i arbetslivet, får lägre lön och lägre pension. 
Som försäkringen idag är utformad möjliggör den att man kan stanna hemma 
under en mycket lång tid eller går ner i arbetstid under flera år. Är man borta 
från arbetsmarknaden så länge har det ofta en stor påverkan på sitt arbetsliv 
och ens möjligheter att klättra i karriären. Trots att Sverige är ett av världen 
mest jämställda länder hamnar vi mycket långt ner på rankningen när det 
gäller kvinnligt ledarskap på arbetsplatser (Sanandaji 2016). För att lösa detta 
problem krävs dels att föräldraförsäkringen omarbetas. Den bör 
individualiseras där dagar ej kan föras över. Samhällets minsta beståndsdel 
är individen, inte familjen. Därför ska även föräldraförsäkringen inte kunna 
överlåtas till någon annan, precis som man inte kan överlåta semesterdagar. 
Föräldraförsäkringen ska också delas i tre delar, där två av dem tas ut av 
respektive förälder och den tredje delen kan tas ut av någon annan. Alla 
familjer ser inte likadana ut och det måste föräldraförsäkringen anpassas till. 
Fokus ska ligga på att vara hemma under de två första levnadsåren till 
skillnad från idag där den kan tas ut fram till att barnet är 8 år. På så sätt 
uppmuntras ett mer jämt uttag av försäkringen och det blir svårare att vara 
borta från jobbet under lång tid. 

Yrkande 
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att  Liberala Studenter ska verka för att individualisera och omarbeta 
föräldraförsäkringen. 

Motionssvar: Föräldraförsäkringen håller tillbaka kvinnligt 
ledarskap 

Ärade motionärer, 

Föräldraförsäkring är en stor och viktig fråga. Liberala Studenter tycker att 
föräldraförsäkringen ska i grunden vara individualiserad samt köns- och 
antalsneutral. Föräldraledighetsdagarna ska kunna omfördelas och överföras 
fritt såväl utanför som innanför familjen, så länge som de används till att 
vårda barnet. Precis som ni skriver, samhällets minsta beståndsdel är 
individen, inte familjen. Motionärerna visar goda kunskaper inom området 
och motiverar mycket väl för sin motion, dock saknar vi en konkret förklaring 
på hur motionärer vill omarbeta föräldraförsäkringen, samt att Liberala 
Studenter redan är för en individualiserad föräldraförsäkring.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Föräldraförsäkringen håller tillbaka kvinnligt ledarskap” avslås. 

 

 

Motion 13: Gärna en extra ledighetsvecka för föräldrar, men 
betala för den själv!  
Anton Johansson, Anna Toivonen och Ida Arnstedt 

Sverige har världens mest generösa system för föräldraledighet. Samtidigt 
som det gillas av många kostar föräldraförsäkringen skattebetalarna 40 
miljarder kronor per år. Det är en enorm summa pengar som inte är optimalt 
fördelad. Föräldraförsäkringen är inte bara dyr, den är också orättvis i sin 
utformning. Endast de som väljer att skaffa barn får ta del av förmånen. Om 
vi skattebetalare slapp betala så mycket skatt för att finansiera den statliga 
föräldraförsäkringen så skulle föräldrar få mer pengar kvar i plånboken. 
Genom lägre skatt skulle det ges större möjligheter till att spara ihop till sin 
egen föräldraledighet. I tider när det diskuteras att förlänga 
föräldraförsäkringen och att ge föräldrar extra ledighetsveckor behöver 
liberaler ta ansvar för våra skattemedel. Staten ska aldrig lägga sig i hur stor 
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ledighet en förälder väljer att ta ut, men det rimliga är att en större del 
bekostas av var och en. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter verkar för att staten inte ska lägga sig i hur 
mycket ledighet föräldrar väljer att ta ut. Däremot ska den som 
väljer en längre föräldraledighet bekosta en större del själv. 
Föräldraförsäkringen ska inte förlängas eller utökas. 

Motionssvar: Gärna en extra ledighetsvecka för föräldrar, men 
betala för den själv! 

Ärade motionärer, 

Riksstyrelsen håller med er i ert resonemang, Sverige har världens mest 
generösa system för föräldraledighet, det handlar om mycket pengar som 
fördelas till de som väljer att skaffa barn. Liberaler ska vara tydliga med hur 
skattemedel ska fördelas, att förlänga eller uttöka föräldraledighet ska inte 
göras med hjälp av våra gemensamma skattemedel, den som vill förlänga sin 
föräldraledighet utifrån utformningen idag ska få bekosta det själv.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Gärna en extra ledighetsvecka för föräldrar, men betala för 
den själv!” bifalles. 

 

 

Motion 14: Sveriges studenter förtjänar en bättre studenthälsa 
Anton Johansson 

Psykisk hälsa är den enskilt viktigaste faktorn för ungas välmående. 
Samtidigt är satsningar för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa 
självfinansierade i längden. Men allt fler studenter vittnar om ökad ohälsa. 
Det vanligaste hälsobesväret är upplevelsen av stress. Den psykiska ohälsan 
bland studenter är ett akut problem både för de individer som drabbas och 
deras omgivning, men också för samhället som får problem med framtidens 
kompetensförsörjning. Forskningsresultat visar på samband mellan 
förekomst av psykisk ohälsa under studietiden och risk för sjukskrivning 
under de första åren vid övergång till arbetslivet. Det behövs en konkret 
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politik inom flera olika områden för att få en förändring. Det räcker inte med 
att enbart se till psykiatrin, även om den är oerhört viktig. Tröskeln att söka 
hjälp för sin psykisk ohälsa är alldeles för hög idag. Ett steg att sänka den är 
att synliggöra studenthälsan. Ett annat problem som finns är att många 
studenter idag hamnar mellan stolarna när de är för friska för psykiatrin, men 
för sjuk för studenthälsan. För att ingen ska lämnas ensam i sin kamp mot 
den psykiska ohälsan bör lärosäten ha motsvarande rehabiliteringsansvar när 
en student blir sjukskriven som en arbetsgivare har i samband med en 
arbetstagares sjukskrivning. För att ingen ska hamna mellan stolarna behövs 
en ordentlig satsning på studenthälsan som garanterar att studenter får hjälp 
med de problem de söker hjälp för. I de fall studenthälsan inte kan hjälpa ska 
de alltid erbjuda studenten rådgivning till hur hen kan söka hjälp i exempelvis 
psykiatrin. Det är hög tid att vi tar den psykiska ohälsan på större allvar. 

Yrkande 

att  förebyggande insatser mot den psykiska ohälsan måste 
prioriteras i högre utsträckning. 

att Studenthälsan måste synliggöras bättre så att studenterna 
snabbt vet vart man kan söka hjälp vid till exempel psykisk 
ohälsa.  

att  Lärosätena bör få ett rehabiliteringsansvar för studenter som 
drabbas av psykisk ohälsa. 

att Informationen om psykisk ohälsa måste öka och göras mer 
lättillgänglig för studenterna. 

att Studenthälsan behöver få ökade resurser för att kunna erbjuda 
fler studenter hjälp. 

att alla besök hos studenthälsan ska vara avgiftsfria. 

Motionssvar: Sveriges studenter förtjänar en bättre 
studenthälsa 

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren och denna utveckling måste 
motverkas. Studenthälsan som finns idag är ofta otillräcklig och förslagen i 
denna motion är bra steg framåt för att motverka detta växande problem.  

Riksstyrelsen yrkar  
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att motion ”Sveriges studenter förtjänar en bättre studenthälsa” bifalles.  

 

 

Motion 15: Det räcker nu – den psykiska ohälsan måste 
prioriteras 
Ida Arnstedt, Anton Johansson, Natalia Rylander, Oscar Matti och Karl Vilén 

Den psykiska ohälsan måste prioriteras, innan det är försent. Psykisk hälsa är 
den enskilt viktigaste faktorn för ungas välmående. Samtidigt är satsningar 
för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa självfinansierade i längden. När 
unga mår bra kan de fokusera på sina studier och arbeten, samtidigt som 
färre bli sjukskrivna eller får andra besvär relaterade till psykisk ohälsa. Ingen 
som behöver hjälp och stöd för att må bättre ska lämnas efter. Det behövs en 
konkret politik inom flera olika områden för att få en förändring. Det räcker 
inte med att enbart se till akutpsykiatrin, även om den är oerhört viktig. Den 
som drabbas av psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt samt 
ha stort inflytande över sin egen vård. Vid akut kris ska man mötas av 
vården, inte polisen. Samtidigt som vi behöver mer förebyggande åtgärder 
måste vårdkedjorna förbättras och köerna kortas. Den psykiska ohälsan 
måste prioriteras.  

Yrkande 

att  Liberala Studenter verkar för att psykisk hälsa förs in i läroplanen 
för gymnasium och grundskola. 

att Psykatriambulanser införs över hela landet. 

att Självvald inläggning införs inom psykiatrivården. 

att Internetpsykatrin byggs ut. 

Motionssvar: Det räcker nu – den psykiska ohälsan måste 
prioriteras 

Många motioner har inkommit till Liberala Studenters årsmöte 2018. Samtliga 
har hållit hög kvalitet men just den här motionen sticker ut med att vara 
exceptionellt välskriven, välformulerad och välartad. Utan att överdriva kan 
det här vara en av de främsta motionerna som någonsin skickats in till ett av 
Liberala Studenters årsmöte. Styrelsen vill därför bifalla motionen i sin helhet 
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och rikta ett stort tack till de motionärer som valt att skicka in denna otroliga 
motion. Kort sagt: Wow! 

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Det räcker nu – den psykiska ohälsan måste prioriteras” 
bifalles. 

 

 

Motion 16: Gör det lättare att ändra juridiskt kön 
Ida Arnstedt och Anton Johansson 

Idag är processen kring att ändra juridiskt kön tätt förknippad med den 
medicinska processen. 

För att ändra juridiskt kön krävs det idag ett läkarutlåtande från en psykiater 
som utrett och diagnosticerat en person som transsexuell. En sådan här 
utredning tar minst två år och personen måste vara minst 18 år för att 
påbörja utredningen. Under den här tiden måste personen ha levt fullt ut i 
den andra könsrollen och sedan är det upp till psykologen att avgöra om 
personen är tillräckligt ”kvinnlig” eller ”manlig”. 

Transsexuella är en otroligt utsatt grupp i samhället, att det dessutom ska 
dröja flera år för att kunna ändra något så grundläggande som juridiskt kön är 
ännu en försvårande omständighet.  

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för att kravet på en utredning för att 
ändra juridiskt kön slopas. Vi vill se att det blir lika enkelt som i 
Norge där det endast krävs att du skickar in en blankett till 
skatteverket. Alla över 16 år kan söka själva och barn mellan 6 – 
16 år kan söka tillsammans med sina vårdnadshavare. Det här är 
en frihetsreform för transsexuella som Sverige bör ta efter. 

Motionssvar: Gör det lättare att ändra juridiskt kön 

Det finns ingen anledning till att det ska vara onödigt krångligt att ändra 
juridiskt kön, men att specificera en viss ålder är för mycket detaljstyrning. Vi 
föreslår därför följande att-sats: “Att kravet på en utredning för att ändra 
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juridiskt kön tas bort och ersätts med en enklare ansökan och minderåriga 
ska kunna ändra juridiskt kön med vårdnadshavarnas godkännande.“  

Riksstyrelsen yrkar  

att motionens att-sats stryks till förmån för ”Att kravet på en 
utredning för att ändra juridiskt kön tas bort och ersätts med en 
enklare ansökan och minderåriga ska kunna ändra juridiskt kön 
med vårdnadshavarnas godkännande” 

att motion ”Gör det lättare att ändra juridiskt kön” bifalles med vad  
riksstyrelsen anför. 

 

 

Motion 17: Vänd inte ryggen till de som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Anton Johansson och Christoffer Heimbrand 

Idag lever över 100 000 flickor och kvinnor, men även män och pojkar, i det 
glömda Sverige. Enligt Astrid Schlytter, docent vid Stockholms Universitet, 
kan så många som 240 000 personer tvingas leva under hedersnormer. De 
kontrolleras och förvägras de självklara rättigheter ett demokratiskt samhälle 
garanterar sina medborgare. Detta är en oacceptabel utveckling som måste 
stoppas. Vi får aldrig av missriktad välvilja acceptera intolerans. Ett exempel 
där samhället idag brister handlar om barn som är utsätta för eller riskerar 
tvångsäktenskap. Det bör vara en självklarhet att Sverige står upp för dessa 
barn. Barn är en särskild utsatt grupp som inte kan försvara sig själva eller 
sina rättigheter. Därför får de aldrig lämnas till sina öden. Brott med 
hedersmotiv är inte bara ett övergrepp mot den som direkt utsätts, utan 
också en signal till omgivningen om vilka risker det innebär att inte 
underordna sig. Sådana beteenden får aldrig bli normaltillstånd. Vi värnar 
mångfalden, religionsfriheten och människors rätt att både utöva sin religion 
och kultur. Men när dessa rättigheter strider mot den enskilde individens 
frihet och svensk lagstiftning måste vi bestämt sätta ner foten. För oss är det 
enkelt. När konflikter uppstår mellan demokratiskt stiftade lagar och 
kulturella, religiösa sedvänjor ska lagen alltid gå före. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för att:  
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- När konflikter uppstår mellan demokratiskt stiftade lagar och 
kulturella, religiösa sedvänjor ska lagen alltid gå före. 

- Asylsökande minderåriga ska utan undantag behandlas som 
ensamkommande barn, även om de har ingått äktenskap 
innan de kom till Sverige. 

- Hedersbrott ska särregleras i brottsbalken. 
- Handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck ska 

inkludera hbtq-perspektiv. 
- Hedersbrott ska flaggas för att utredare och åklagare med 

särskild kompetens inom området ska handlägga ärendet. 
- Sverige bör inrätta en ”Forced Marriage Unit”, en enhet under 

Utrikesdepartementet med syfte att hämta hem de barn som 
förts ut ur Sverige för att giftas bort i arrangerade 
barnäktenskap. 

- Staten och kommuner ska inte ge ekonomiskt stöd till 
organisationer som i praktiken inte stödjer samhällets mål om 
jämställdhet mellan könen och allas lika värde, oberoende av 
faktorer som sexuell läggning och etnisk härkomst. 

- Läkare som är inblandade i oskuldskontroller och operationer 
ska omedelbart mista sin legitimation. Den som kräver att 
någon genomgår en oskuldskontroll ska straffas. 

- Den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtrycks ska 
garanteras att mötas av kunnig personal. Därför måste 
relevanta yrkesgrupper som lärare, poliser, jurister, 
psykologer, sjuksköterskor och läkare få rätt kunskap. 

Motionssvar: Vänd inte ryggen till de som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som alldeles för länge varit 
negligerad i svensk politik. Liberalerna har varit det parti som tydligast lyft 
frågan, de kom med konkreta förslag när andra partier fortfarande hävdade 
att hedersrelaterat förtryck inte existerade. Tyvärr har inte Liberala Studenter 
varit lika progressiva i denna fråga. I vår Ideologiska kompass finns det i 
dagsläget inte någon punkt som berör frågan. Denna motion innehåller nio 
olika att-satser som är välbehövda i vår Ideologiska kompass. Många av de 
förslag motionärerna lyfter borde redan idag vara en självklarhet i svensk 
politik. Att offentliga handlingsplaner inte redan nu inkluderar ett hbtq-
perspektiv visar hur långt efter Sverige är i den här frågan. Andra 
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av de föreslagna åtgärderna är inte lika uppenbara och skulle säkerställa att 
Sverige låg i framkant istället för att ligga efter. Samtliga av dessa är ett 
välkommet tillskott i den Ideologiska kompassen.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Vänd inte ryggen till de som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck” bifalles.  

 
	  

Motion 18: Tydligt förbud mot könsstympning och omskärelse 
Joar Lindén och Henrik Österström 

Könsneutral betydelse till skillnad från tidigare maskulina inriktning. Att 
enbart framföra att det inte ska vara tillåtet på det manliga könet får det 
annars att framstå som att det vore acceptabelt om könsstympning riktas 
mot tjejer. Att det inte ska finansieras offentligt är en uppenbar följd av att det 
inte får förekomma. Icke-medicinsk omskärelse och könsstympning är 
ingrepp som inte ska förekomma på någon omyndig person, eller annan 
person utan samtycke, under några omständigheter. 

Yrkande 

att  stryka punkt 39 i Ideologiska kompassen till förmån för ”Icke-
medicinsk omskärelse och könsstympning är ingrepp som inte ska 
förekomma på någon omyndig person, eller annan person utan 
samtycke, under några omständigheter.”	  	  	  	  

 

Motionssvar: Tydligt förbud mot könsstympning och 
omskärelse 

 

Ärade motionärer, 

I Liberala Studenters ideologiska kompass finns en skrivelse som lider 
“Ickemedicinsk omskärelse av penisar ska inte finansieras med offentliga 
medel”, riksstyrelsen anser att ni har argumenterat väl för att denna skrivelse 
ska ändras och har rätt i sak, icke- medicinsk omskärelse och 
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könsstympning är ingrepp som ej ska ske på barn som inte kan ge sitt 
samtycke.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Tydligt förbud mot könsstympning och omskärelse” bifalles. 

 

 

Motion 19: Liberala Studenter ska stå bakom cannabis 
legalisering 

Anna Hallblom  

Jag tror att vi är många som tycker det är självklart att Liberala Studenter ska 
stå enade med Liberala ungdomsförbundet för en human drogpolitik. Vi ska 
bekämpa gängkriminalitet, se till att cannabisbrukare kan känna sig som 
dugliga och funktionella medborgare - inte som några outcasts eller 
brottslingar och se till att cannabisbrukare kan köpa cannabiset dem vill ha, 
med önskad THC-mängd, på ett säkert sätt i en licenserad butik. 

Det är dags att vi tar tydlig ställning!  

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska stå bakom en legalisering av cannabis 
och vilja se att det säljs i licenserade butiker, för en så human 
narkotikapolitik som möjligt. 

Motionssvar: Liberala Studenter ska stå bakom cannabis 
legalisering 

 

Ärade motionär, 

Narkotikalagstiftningen är en viktig fråga som tyvärr inte tilldelas särskilt 
mycket uppmärksamhet alls från våra partier i riksdagen. Därför är det viktigt 
att student- och ungdomsförbund finns där för att driva frågan och övertyga 
våra riksdagspolitiker att ändra den nuvarande lagstiftningen. 
Avkriminalisering är en fråga vi kämpat för länge, därför är det välkommet att 
motionären förnyar vår politik och tar det ytterligare ett steg genom att 
förespråka en legalisering av cannabis. 
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Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Liberala Studenter ska stå bakom cannabis legalisering” 
bifalles. 

 

 

Motion 20: Avskaffa systembolaget! 
Ida Arnstedt, Natalia Rylander, Anton Johansson, Karl Vilén och Oscar Matti  

Systembolaget är helt orimligt. Systembolaget är en kvarleva från ett 
socialistiskt land som vurmade för att begränsa sina egna medborgare på så 
många sätt som möjligt. Idag försöker de legitimera sitt monopol med att 
prata om folkhälsan. Samtidigt verkar våra grannländer utan ett 
alkoholmonopol ha minst lika bra folkhälsa. Systembolaget anser inte att folk 
kan kontrollera sig själva, de anser att vi behöver ett monopol för att Sverige 
inte ska gå under. Som liberaler har vi ett större förtroende för individen och 
föreslår därför att systembolaget ska avskaffas.  

Yrkande 

att  Liberala Studenter verkar för att systembolaget avskaffas.  

 

Motionssvar: Avskaffa systembolaget! 
 

Individer ska ha rätt att själva avgöra vad de vill konsumera eller inte. Staten 
ska inte bestämma vad vi får, eller inte får konsumera så länge det inte 
skadar någon annan. Att avskaffa systembolagets monopol på alkoholhaltiga 
produkter är därför helt rimligt. 

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Avskaffa systembolaget” bifalles. 
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Motion 21: Skrota sexköpslagen!  
Elin Olofsson 

Grunden för oss liberaler handlar om valfrihet, rätten att själv få bestämma 
över våra liv men också över våra kroppar. Just nu är det i Sverige lagligt att 
sälja men inte att köpa sex och detta i sin tur leder till en oerhört otrygg miljö 
för de människor som har detta som yrke och sin främsta inkomstkälla. 

Det är den enda branschen där man inte lyssnar på arbetarna och skulle vi 
istället avkriminalisera sexköp skulle dessa kvinnor kunna utnyttja sina 
rättigheter till vård och skydd men även skulle vi få en insyn i de 
arbetsförhållanden som råder. Att frivilligt gå med på en affärsuppgörelse är 
självklart inte samma sak som att bli tvingad till något. Precis som på vilken 
arbetsplats som helst skulle utbildning erbjudas och spridningen av 
sjukdomar skulle minska. 

Det ställs inget krav på att uppmuntra till prostitution men då det har funnits 
som yrke sedan urminnes tider måste vi börja acceptera det. 

Yrkande 

att  införa punkten ”Liberala Studenter ska verka för en 
avkriminalisering av sexköp” i Liberala Studenters ideologiska 
kompass.  

Motionssvar: Skrota sexköpslagen! 
 

Ärade motionär, 

Lagstiftning är bara så bra som tillämpningen av den är. Evidensen för att 
den svenska lagen haft minskad effekt på omfattningen av köp av sexuella 
tjänster är svag och kan verkligen ifrågasättas. Vidare kan kriminalisering av 
köparen utsätta de som säljer sex för ökad diskriminering och stigma. 
Riksstyrelsen yrkar på bifall till motionen med tillägget att följande mening 
inkluderas i förslaget: Rättigheterna och situationen för den som erbjuder sex 
mot ersättning ska stå i fokus för lagstiftningen 

Riksstyrelsen yrkar 
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att motionens att-sats stryks till förmån för 
”Liberala Studenter ska verka för en avkriminalisering av sexköp. 
Rättigheterna och situationen för den som erbjuder sex mot 
ersättning ska stå i fokus för lagstiftningen.” 

att  motion ”Skrota sexköpeslagen!” bifalles med vad riksstyrelsen 
anför. 

 

 

Motion 22: Förorenaren ska betala  
Karl Vilén  

Människan har alltid påverkat vår närmiljö, men sedan den industriella 
revolutionen har vi börjat påverka jordens miljö på global nivå. 
Klimatförändringar, överfiske, utarmning av bördig mark och utsläpp av 
giftiga ämnen är bara några av de problem som vi orsakat och fortsätter att 
bidra till. För att lösa dessa problem måste vi hitta nya tekniker och metoder 
som minskar vår påverkan, och detta behöver göras omgående. Att få 
marknadskrafterna att bidra till teknikutveckling är nyckeln till att få fram ny 
och ren teknik så snabbt som möjligt. Detta kräver att det ska kosta att 
skada miljön, vilket kommer göra att den som utvecklar och anammar ny 
teknik kommer tjäna på att göra just det. Därför ska miljöpolitiken utformas 
efter principen att förorenaren betalar.  

Yrkande 

att  följande förs in i Liberala Studenters Ideologiska kompass 
”Principen om att förorenaren ska betala är en av grunderna i 
liberal miljöpolitik. Detta innebär att det ska vara höga skatter på 
utsläpp av miljöskadliga ämnen, exempelvis koldioxid som bidrar 
till förändringar av jordens klimat.” 

Motionssvar: Förorenaren ska betala 
 

Ärade motionär, 

Den senaste tiden har det blivit otroligt tydligt hur de problemen motionären 
beskriver i sin motivering påverkar vår vardag. Klimatfrågan är mer aktuell än 
någonsin och det är viktigt att politiken tar ett tydligt ansvar för att få till en 
förändring. I dessa tider kommer fler och fler antiliberala förslag fram. Vi hör 
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från vänstern idéer om att klimathotet beror på kapitalismen och enda sättet 
att rädda situationen är att begränsa den fria marknaden. Ibland talar de till 
och med om att avskaffa äganderätten som en lösning. Som liberaler vill vi se 
en annan utveckling. Därför är denna motion otroligt viktig. Den visar tydligt 
att det är möjligt att ha en effektiv och evidensbaserad miljöpolitik som också 
är liberal. Även om Liberala Studenter har åsikter om miljö i vår Ideologiska 
kompass är just tanken om att förorenaren ska betala ny och viktig att ha 
med. Det är något som särskiljer liberal miljöpolitik från både konservativas 
och socialisters.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Förorenaren ska betala” bifalles. 

 

 

Motion 23: Internationella åtgärder för miljön  
Karl Vilén 

Förutom att Sverige ska ta sitt ansvar för att minska sina egna utsläpp så 
behöver Sverige även vara pådrivande för att utsläppen ska minska 
internationellt. Genom att främja utveckling och spridning av ny teknik kan 
Sverige ta en ledande roll internationellt för att få ner de internationella 
utsläppen. Detta innebär att stater inte ska lägga hinder för teknikspridning 
och samtidigt uppmuntra utveckling av ny teknik.  

Yrkande 

att  följande förs in i Liberala Studenters Ideologiska kompass 
”Kombinationen av frihandel och höga skatter på utsläpp gör att 
ny, miljövänlig teknik kommer sprida sig effektivt. Sverige ska 
därför arbeta för att avskaffa tullar och upprätthålla effektiva 
internationella styrmedel för att sätta pris på utsläpp, exempelvis 
internationell utsläppshandel.” 

Motionssvar: Internationella åtgärder för miljön 
 

Liberala Studenter är stolta över att ha en sådan miljökämpe i vår 
organisation. Denna motion är ytterligare ett exempel på både Karl Viléns 
kunnighet och stora engagemang inom miljöfrågor. Då vi tidigare yrkat bifall 
på Karl Viléns motion ”Förorenaren ska betala” är det helt i sin ordning att vi 
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även yrkar bifall på denna motion. Att höja skatterna på miljöskadliga 
aktiviteter är nämligen bara en del av lösningen. Vi måste också säkerställa 
att dessa ersätts med mer miljövänliga alternativ. Här ger motionen oss en 
möjlighet att påskynda den omställningen. Vi delar motionärens mening att 
frihandel och internationella utsläppsrättigheter är mycket goda komplement 
till höjda skatter på utsläpp. Frihandel är dessutom en fråga som ligger oss i 
styrelsen varmt om hjärtat. 

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Internationella åtgärder för miljön” bifalles. 

 

 

Motion 24: Avskaffa miljöskadliga subventioner  
Karl Vilén  

Om principen om at förorenaren ska betala ska gälla så ska det gälla lika för 
alla. Detta innebär att ingen ska ha lägre kostnad för sina utsläpp än någon 
annan. Idag uppgår olika subventioner och nedsättningar av skattenivåer att 
miljöskadlig verksamhet subventioneras med tiotals miljarder kronor årligen. 
Detta är direkt kontraproduktivt för att minska vår miljöpåverkan och de ssa 
subventioner och nedsättningar bör därför avskaffas.  

Yrkande 

att  följande förs in i Liberala Studenters Ideologiska kompass ”Alla 
subventioner till miljöskadlig verksamhet och nedsättningar av 
miljöskatter ska avskaffas.” 

Motionssvar: Avskaffa miljöskadliga subventioner  

 
Ärade motionär, 

En politik med höga skatter på vissa miljöskadliga utsläpp men samtidigt 
subventioner på andra är inget annat än symbolpolitik. Liberala Studenters 
politik ska innehålla både visioner för framtiden och konkreta åtgärder som 
kan förbättra samhället redan imorgon. Den här motionen uppfyller båda 
dessa delar då den föreslår konkret politik som kan implementeras idag men 
påverkar vår morgondag. Det här är ytterst lovvärt. För styrelsen är det 
självklart att förorenaren ska betala, inte betalas, för sina utsläpp.  
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Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Avskaffa miljöskadliga subventioner” bifalles. 

 

 

Motion 25: Förnybart i tanken är tanken  
Karl Vilén  

Ungefär en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp härör från 
transportsektorn som fortfarande är starkt beroende av fossila bränslen. 
Elektrifieringen av fordonsflottan pågår men det kan finnas anledningar till att 
flytande bränsle kommer behövas även i framtiden, och istället för att 
förbjuda flytande bränslen så behöver dessa bränslen i större mån bestå av 
förnyelsebara bränslen. 

Yrkande 

att  Reduktionsplikten på fossila bränslen ska skärpas för att 
snabbare kunna minska andelen fossilt innehåll och öka 
mängden förnybart i bränslen. 

Motionssvar: Förnybart i tanken är tanken 
 

Motionen har ett gott syfte men är onödigt tekniskt. Vi föreslår istället 
följande attsats: “Fossila bränslen behöver fasas ut och det ska därför vara 
tvunget att blanda i en viss kvot förnybart i fossila bränslen. Denna kvot ska 
successivt öka för att slutligen helt fasa ut fossilt bränsle”.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motionens att-sats ändras till ” Fossila bränslen behöver fasas ut och 
det ska därför vara tvunget att blanda i en viss kvot förnybart i fossila 
bränslen. Denna kvot ska successivt öka för att slutligen helt fasa ut 
fossilt bränsle” 

att motion ”Förnybart i tanken är tanken” bifalles med vad riksstyrelsen 
anför. 
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Motion 26: Rädda våra sjöar och hav 
Karl Vilén  

Människans inverkan på världens vatten hotar inte bara den ekologiska 
balansen, utan även våra fortsätta förutsättningar för att försörja oss med 
rent vatten och fiske. Östersjön har bland annat stora problem med 
algblommning som härrör från övergödning av kväve. Dessutom överfiskas 
många av världens fiskebestånd vilket kraftigt hotar vår framtida 
matförsörjning.  

Yrkande 

att  Liberala Studenter inför följande skrivelse i sin Ideologiska 
kompass ”	  Överfiske och övergödning av sjöar och hav är 
allvarliga problem som Sverige ska jobba för att lösa. Införandet 
av handel med fiskerätter och åtgärder för att minska utsläpp till 
vattendrag behöver därför införas.” 

Motionssvar: Rädda våra sjöar och hav 
 

Ärade motionär, 

Riksstyrelsen håller med dig i frågan, överfiske och övergödning av sjöar och 
hav är allvarliga problem som vi behöver lösa. Att införande handel med 
fiskerätter och åtgärder för att minska utsläpp till vattendrag är viktiga 
åtgärder.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Rädda våra sjöar och hav” bifalles. 

 

 

Motion 27: Flygskatt och obligatorisk klimatdeklaration  
Christoffer Heimbrand, Elin Olofsson och Erik Svalling (LS Uppsala)  

En ledande princip för grön liberalism är att förorenaren ska betala. Enligt den 
devisen bör även flyget stå för sina klimatkostnader. Jämfört med väg- och 
tågtrafiken har flyget länge varit skattebefriat. En europeisk flygskatt eller 
avgift beroende på vilket typ av bränsle som används kräver omförhandling 
av både Chicago-konventionen och EU-fördraget. Klimatet kan inte vänta på 
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detta. Dessutom utgörs exempelvis endast 0,07 promille av SAS 
bränsleförbrukning av förnybart - samtidigt som utsläppen från svenskarnas 
internationella flygresor ökat med ungefär 80 procent sedan 1990. 

Flygskatten leder till utsläppsminskningar här och nu. Regeringens utredning 
visar exempelvis att lagen kan minska flygets utsläpp med upp till 180 000 
ton koldioxid per år. Det motsvarar utsläpp från ca 100 000 bensinbilar. 
Samtidigt finansieras en grön skatteväxling där skatten på arbete och 
företagande sänks – av intäkterna. 

Därför bör flygresor från Sverige även i fortsättningen beskattas, i vart fall 
fram tills dess att en elektrifierad flygflotta utgör ett realistiskt alternativ. 
Resenärernas konsumentmakt bör även stärkas genom att en obligatorisk 
klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor införs.  

Yrkande 

att  införa en punkt med följande text i Liberala Studenters 
ideologiska kompass: “Enligt principen om att förorenaren 
betalar måste även flyget stå för sina utsläpp. Liberala Studenter 
ska verka för att flygresor från Sverige fortsatt ska beskattas. 
Resenärernas konsumentmakt bör även stärkas genom att en 
obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av 
flygresor införs” 

Motionssvar: Flygskatt och obligatorisk klimatdeklaration 
 

Även flyget bör självklart betala för sina utsläpp, och detta oberoende på 
vilka sträckor som flygs. Styrelsen yrkar på bifall till motionen med ändringen 
att ”från Sverige” tas bort. 

Riksstyrelsen yrkar 

att motionens att-sats ändras till ”införa en punkt med följande text i 
Liberala Studenters ideologiska kompass: “Enligt principen om att 
förorenaren betalar måste även flyget stå för sina utsläpp. Liberala 
Studenter ska verka för att flygresor fortsatt ska beskattas. 
Resenärernas konsumentmakt bör även stärkas genom att en 
obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor 
införs”.  
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att motion ”flygskatt och obligatorisk klimatdeklaration” bifalles med vad 
riksstyrelsen anför.  

 

 

Motion 28: Köttskatt som medel för en grön skatteväxling  
Christoffer Heimbrand, Elin Olofsson och Erik Svalling (LS Uppsala) 

Klimathotet är vår tids största framtidsutmaning. För att möta denna uppgift 
kan vi inte längre blunda för ett av de allra största utsläppsområdena, 
nämligen den ökande animalie- och köttkonsumtionen. Idag står 
produktionen av dessa för större utsläpp än hela transportsektorn 
sammanlagt. Samtidigt väntas människans konsumtion av animalie- och 
köttprodukter öka om inget görs. En särskild skatt på kött är därför 
nödvändig för att minska köttkonsumtionen och bromsa de skenande 
utsläppen. EU ska inte heller subventionera köttätande genom riktade bidrag 
till bönder som föder upp kreatur. 

Yrkande 

att  att införa en punkt med följande text i Liberala Studenters 
ideologiska kompass: “Den gröna skatteväxlingen måste även 
innefatta livsmedel. Idag står kött- och animalieprodukter för 
större utsläpp än hela transportsektorn. Liberala Studenter ska 
därför verka för en särskild skatt på kött samt avskaffande av 
riktade bidrag till köttbönder.” 

Motionssvar: Köttskatt som medel för en grön skatteväxling  

 
Ärade motionärer, 

Riksstyrelsen delar starkt er oro för klimathotet. För liberala miljöpolitiker är 
grön skatteväxling en självklarhet, men det är inte alltid självklart vad en 
sådan skatteväxling innebär. Därför anser riksstyrelsen att denna motion är 
viktig då den specificerar att även livsmedelsbranschens miljöpåverkan ska 
inräknas i den gröna skatteväxlingen. Det här är ett viktigt verktyg för att 
kunna påverka en grön matomställning utan att röra valfriheten som är av 
absolut vikt. Av dessa anledningar väljer riksstyrelsen att bifalla eran motion. 

Riksstyrelsen yrkar 
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att motion ”Köttskatt som medel för en grön skatteväxling” bifalles. 

 
Karl Vilén reserverade sig till förmån för att motion ”Köttskatt som medel för 
en grön skatteväxling” avslås. 

 

 

Motion 29: Slopade miljöskadliga subventioner  
Christoffer Heimbrand, Elin Olofsson och Erik Svalling (LS Uppsala) 

För att möta klimathotet och uppfylla våra förpliktelser enligt Parisavtalet 
behöver Sverige genomföra en lång rad aktiva åtgärder. Men en viktig 
pusselbit är också vad vi inte gör. I Sverige går 30 miljarder kronor årligen till 
subventioner av fossila bränslen, enligt Naturskyddsverket. Dagens ordning 
är inte bara kontraproduktiv - den direkt motverkar andra klimatåtgärder - 
utan hämmar även incitament att ta fram mer hållbara tekniker och metoder. 
Därför bör Liberala Studenter verka för att statliga subventioner till fossila 
bränslen och annat miljöfarligt ska avskaffas. 

Yrkande 

att  att införa en punkt med följande text i Liberala studenters 
ideologiska kompass: “Staten ska inte bidra till miljöförstöring 
och klimatförändringar. Liberala Studenter ska verka för att 
statliga subventioner och bidrag av olika slag som är skadliga för 
miljön ska avskaffas.”   

Motionssvar: Slopade miljöskadliga subventioner 
Motion 24: “Avskaffa miljöskadliga subventioner” har samma innehåll och 
därför anses denna motion vara besvarad. 

 Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Slopade miljöskadliga subventioner” anses besvarad. 
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Motion 30: Nudging – klimatsmart och frihetligt  
Christoffer Heimbrand, Elin Olofsson och Erik Svalling (LS Uppsala)  

Liberala Studenters miljö- och klimatpolitik bör utgå ifrån en tydlig liberal 
utgångspunkt. Vi bör därför bejaka innovativa tekniker och lösningar som 
minskar utsläppen utan att minska människors frihet. Nudging kan främja 
hållbar konsumtion utan att begränsa människors valfrihet. Kortfattat kan 
nudging beskrivas som en “knuff” vid rätt tillfälle för att leda människor till att 
göra klimatsmartare val. Ett känt exempel på en “nudge” var när ett antal 
hotell minskade buffétallrikens storlek på sina restauranger. Som följd 
minskade matsvinnet med nästan 20 procent. Nudging är en liberal lösning 
på klimatutmaningen och bör därför främjas på högsta politiska nivå. Här kan 
till exempel ett föregångsland som Storbritannien nämnas, där en psykolog 
leder en “Nudge Unit” på regeringskansliet.  

Yrkande 

att  införa en punkt med följande text i Liberala Studenters 
ideologiska kompass: “Liberala Studenters miljö- och 
klimatpolitik ska utgå från en tydlig liberal utgångspunkt. 
Nudging är ett bra exempel på en klimatsmart lösning där hållbar 
konsumtion främjas utan att människors valfrihet begränsas”   

Motionssvar: Nudging – klimatsmart och frihetligt 
 

Ärade motionärer,  

Vi vill börja med att tacka er för en aktuell och nytänkande motion. Nudging 
är ett välkommet inslag inom akademin och samhället i stort. Då 
nationalekonomin länge utgick från den rationella människan har 
beteendeekonomin, och därinom nudging, varit ett viktigt tillskott för att 
förklara människors ibland irrationella agerande och hur detta kan förändras. 
Det är inte utan anledning som beteendeekonomen Richard Thaler tilldelades 
Sveriges Riksbanks ekonomipris 2017 efter sin bok om Nudging. Som ni 
nämner i er motivering finns det flera exempel på lyckade ”nudges”. Det kan 
vara hotell som ger mindre tallrikar för att minska portionerna, butiker som 
frågar ifall det bra utan påse när du köper din vara eller livsmedelsaffärer som 
sätter de klimatsmarta varorna i ögonhöjd. En ”Nuding Unit” som ni beskriver 
i er motivering är ett intressant koncept som skulle kunna diskuteras vidare. 
Däremot så saknar vi i er Att-sats något mer konkret vad ni vill införa eller 
åstadkomma. Då all vår politik utgår från liberalismen anser vi inte att det 
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behövs något förtydligande kring att även vår miljöpolitik gör det. Ni skriver 
heller inte i er att-sats vilka åtgärder inom nudging Liberala Studenter ska 
verka för att införa, utan ger det endast som exempel på liberal politik. Även 
om styrelsen delar era visioner om en liberal miljöpolitik och anser att det 
behövs fler åtgärder för en bättre miljö kommer vi yrka för avslag då att-
satsen är för vagt formulerad.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Nudging – klimatsmart och frihetligt” avslås. 

 

 

Motion 31: GMO-liberalism  
Joar Lindén och Henrik Österström  

På samma sätt som vi gör åtskillnad mellan olika mediciner är det viktigt att 
inte se genetiskt modifierade organismer (GMO) som en enskild teknik. 
Istället bör varje användningsområde uppmärksammas och granskas var för 
sig. Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan eftersträvansvärda metoder 
och metoder med potentiellt negativa konsekvenser. Således bör undvikas 
att generalisera negativa aspekter på ett sådant vis att positiva och 
nödvändiga användningsområden försummas. GMO är en oundviklig 
nödvändighet för framtida hållbarhet.  

Människan besitter en skepsis mot allt form av förändring, vare sig det rör sig 
om uppfattningen att världen är rund eller faran med datorspel. Denna 
skepsis kan vi utnyttja för att på förhand undvika potentiella problem. Det har 
medfört att GMO-grödor idag förmodligen är säkrare än de konventionella 
alternativen som inte genomgått samma rigorösa säkerhetsprövning. Så 
långt är skepticismen något positivt, men när vi låter våra obefogade rädslor 
stå i vägen för en oundviklig teknisk utveckling vänds denna mänskliga 
egenskap till något negativt.  

Befästa missuppfattningar tenderar att utgöra en bevekelsegrund för att 
bibehålla föreliggande felaktiga uppfattningar istället för att acceptera 
objektiva fakta. Denna effekt benämns som Dunning Kruger-effekten och kan 
konkretiseras genom synen på GMO. Enbart 37 procent av allmänheten 
upplever förtroende för GMO. Detta beror till stor del på anti-GMO-lobbyn 
som vid flertalet tillfällen förlitat sig på felaktiga forskningsrapporter för att 
etablera rädsla för GMO-tekniken. Bland forskare upplever däremot 88 
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procent förtroende; en befogad och positiv inställning som ofta baseras på 
omfattande och objektiva fakta. Samtliga livsmedelsprodukter som utgörs av 
mer än 0,9 procent GMO måste i dagsläget tydligt GMO-märkas. På grund 
av befintliga rädslor drabbas produkterna således av ett direkt negativt 
anseende till skillnad från den okritiskt dogmatiska synen på ekologiska 
produkter. I USA finns inget likvärdigt märkningskrav, vilket motiveras av att 
produkterna bedömts vara säkra utifrån rigida tester. GMO-produkterna är de 
mest undersökta jordbruksprodukterna någonsin, även jämfört med de 
ekologiska produkterna vi gärna prisar.  

De godkända GMO-grödorna som idag används utgörs av en mängd olika 
växtsorter, allt från bomull till ris. Dessa växter har odlats under en längre tid 
utan att någon av farhågorna med GMO har besannats. Således ter sig 
rädslorna som är förknippade med GMO-grödor vara obefogade. Om GMO 
verkligen vore farligt hade vi vid det här laget sannolikt funnit några exempel 
på följdskador. Verkligheten kontrasterar rädslorna, GMO-grödor har visats 
genomsnittligen leda till 22 procent större skördar, en 37 procentig minskning 
av bekämpningsmedel och en ökad vinstmarginal om 67 procent enligt en 
studie baserad på 147 tidigare studier. Vidare utgör den begränsande 
odlingsarealen ett stort problem för livsmedelsproduktionen. Jordbruket 
upptar för närvarande omkring 40 procent av jordens landyta. Resterande yta 
är huvudsakligen obrukbar för ändamålet. Ekologisk odling kräver i 
genomsnitt 20 till 40 procent mer yta samt resulterar ofta i lägre avkastning 
per kvadratmeter än konventionell odling. Dessutom utarmas och förorenas 
marken genom användningen av giftiga tungmetaller. GMO kan däremot 
föranleda en drastiskt ökad platseffektivitet. Problemet är dock inte att det 
finns för lite mat för att nära jordens befolkning utan hur maten är 
distribuerad. Effektivitetsökningar kan således möjliggöra omvandlandet av 
viss odlingsmark till naturområden för att främja biologisk mångfald.  
 
Redan nu framgår många fördelar med GMO-grödor, vilket den anförda 
statistiken bekräftar. Tekniken är emellertid så pass ny att vi bara börjat 
skrapa på ytan av den faktiska potentialen. Redan idag har vi produkter som 
är mer vitamin- och proteinrika samt naturligt kan producera skydd mot 
skadedjur. Det handlar bara om en tidsfråga innan obefogade rädslor och 
andra villfarelser kommer att få stå tillbaka för möjligheten att kunna äta 
nyttigare, klimatsmartare och godare mat. Det finns även potential för att 
odla grödor med nya materiella egenskaper för att ersätta svårnedbrytbara 
material med biologiskt nedbrytbara alternativ eller som en del inom den 
medicinska utvecklingen. GMO är den oundvikliga utvecklingen så gör dig 
själv en tjänst – släpp din obefogade rädsla och omfamna framtiden. 
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Yrkande 

att  GMO är en oundviklig nödvändighet för framtida hållbarhet. 
GMO-tekniken kan minska behövligt landareal för 
livsmedelsframställning genom effektiviserad kapacitet samt öka 
kvalitet och näringsinnehåll. Synen på GMO bör liberaliseras. 

Motionssvar: GMO-liberalism 
 

Att GMO har stora potentiella fördelar är helt sant, men det är oklart vad som 
menas med “Synen på GMO bör liberaliseras”. Om motionens syfte är att 
lagarna kring GMO ska liberaliseras så bör detta förtydligas. 
Förbundsstyrelsen yrkar därför på att avslå motionen.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”GMO-liberalism” avslås. 

 

 

Motion 32: En förbättrad situation för asylsökande hbtq-
personer 

Anton Johnasson och Christoffer Heimbrandt  

Situationen för hbtq-personer i stora delar av världen är fruktansvärd. Många 
tvingas fly förföljelse från myndigheter, omgivningen eller på grund av 
förtryck från den egna familjen. Många asylsökande hbtq-personer som 
kommer till Sverige gör det med hopp om att de äntligen ska få kliva ur 
garderoben och vara sig själva. Vittnesmål från hbtq-personer som placerats 
i asylboenden talar dock för att det inte alltid blir så. Våld, hot och hat är 
vanligt förekommande.  

Det är viktigt att hbtq-personer som söker asyl vågar vara öppna i Sverige. 
Därför borde asylboenden som tar emot hbtq-asylsökande hbtq-certifiera 
personalen. För att säkra tryggheten för asylsökande hbtq-personer bör det 
också utredas ifall Sverige likt flera andra västländer ska införa särskilda 
boenden för hbtq-personer under deras asylsökningsperiod.  

Att vara en svenskfödd hbtq-person innebär en fördubblad risk för att 
drabbas av svår psykisk ohälsa jämfört med genomsnittsbefolkningen. 
Risken för suicid är också dubbelt så hög jämfört med genomsnittet. 
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Samtidigt har många hbtq-flyktingar svåra psykiska trauman och suicidrisken 
är enbart på grund av detta troligen mångdubbel jämfört med för en 
svenskfödd hbtq-person. Att dessutom leva i fruktan för trakasserier och 
misshandel i asylboenden försätter dessa personer i en än mer allvarlig 
situation. 

Yrkande 

att  Liberala Studenter verkar för en bättre situation för asylsökande 
hbtq-personer 

att   Asylsökande hbtq-personer ska få möjlighet att placeras i 
särskilda asylboenden om de så önskar 

att  Asylsökande hbtq-personer ska erbjudas en fristad i Sverige 

att  Asylsökande hbtq-personer ska få tillgång till lämplig vård för 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

att Svenska asylboenden måste öka sin kompetens inom hbtq-
frågor  

Motionssvar: En förbättrad situation för asylsökande hbtq-
personer 

 

Situationen för HBTQ-personer är i många länder bedrövlig och Sverige bör 
göra vad det kan för att förbättra de HBTQ-personer som söker asyl. Att-
satserna är därför mycket rimliga.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”En förbättrad situation för asylsökande hbt-personer” bifalles. 

 
 

 

 

Motion 33: Avskaffa religionsfriheten  
Joar Lindén och Henrik Österström  
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“If you believe in equal rights, then what do ‘women's rights,’ ‘gay rights,’ 
etc., mean? Either they are redundant or they are violations of the principle of 
equal rights for all.” - Thomas Sowell 

I Sverige har vi sedan länge väl befästa friheter såsom yttrandefrihet, 
mötesfrihet och demonstrationsfrihet, vilka kommer samtliga svenska 
medborgare till del. Utöver detta har Sverige också en grundlagsskyddad 
religionsfrihet som i realiteten enbart tillkommer vissa. Det är orimligt att 
principen om jämlikhet inför lagen ska åsidosättas i vår rättsstat när religion 
är inblandat. Därför menar vi att religionsfriheten bör avskaffas för att alla ska 
åtnjuta lika rättigheter på riktigt. 

Yttrandefrihetens omfattning baseras på en proportionalitetsbedömning där 
rätten att inte bli förtryckt, hotad eller diskriminerad vägs mot rätten att 
manifestera sina åsikter. Religionsfriheten innebär i sin tur att rätten att 
manifestera åsikter väger tyngre i denna bedömning än vad den annars hade 
gjort. Enligt grundlagen innebär religionsfriheten “frihet att ensam eller 
tillsammans med andra utöva sin religion”, vilket är behjärtansvärt och 
behövligt; var och en ska garanteras rätten att själv välja åsikt och tro. 
Religionsfriheten är dock en oinskränkbar frihet som förstärker övriga friheter 
för den som kan hänvisa till en erkänd teologisk tro. Problematiskt nog 
erhåller exempelvis vetenskapsbaserade uttryck inte samma 
rättighetsexpansion. Detta innebär att religionsfriheten resulterar i en oskälig 
fördelning av friheter såsom yttrande. 

I dagens moderna samhälle är det svårt att se varför icke-teologiska yttringar 
ska bli förfördelade i jämförelse med de teologiska. Vi menar därför att 
lagstiftaren bör förhålla sig neutralt i relation till de grundläggande 
rättigheterna som sedan upplysningstiden präglat vår syn på 
yttrandefriheten.  

I debatten anförs ofta att religionsfriheten även uttrycker värderingar och 
principer som går längre än det rent rättsliga. Argumentet innebär att 
religionsfriheten uttrycker värden som inte innefattas inom övriga rättigheter 
och att religion därmed har en särskild särställning värd att bevara. 

Det är naturligtvis sant att religionen haft en särställning i Västeuropas 
moderna historia. I vissa fall har till och med religionsfriheten föregått 
yttrandefriheten. Detta var fallet i Sverige när Gustav III införde viss 
religionsfrihet för judar och katoliker i en tid då övriga medborgerliga 
rättigheter, såsom yttrandefriheten, fortfarande var starkt begränsade. Därför 
är det inte underligt att denna avvägning följt med oss in i modern tid. Vi 
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menar dock att denna tradition numera spelat ut sin roll och i dagsläget 
snarare motverkar sitt syfte. Antisemitismen har återigen blivit ett centralt 
problem i Sverige och är idag utbredd i städer som Malmö. Vi vet också att 
en stor del av detta nya judehat inte kommer från högerextrema krafter utan 
från islamister. Hur kommer det sig att dessa islamister ska omfattas av ett 
skydd för religionsfrihet när högerextrema nazister med samma antisemitiska 
åsikter inte gör det? Här finns en lucka i svensk lagstiftning. 

Huruvida religionsfriheten i realiteten fyller det avsedda syftet att värna jämlik 
frihet till åsikter och yttrande är därmed diskutabelt. Det är en självklarhet att 
åsikter inte går att inskränka (iallafall inte med dagens teknologi) och 
yttrandefriheten är mycket långtgående. Dock är det problematiskt att vissa 
genom hänvisning till religiösa tankar kan expandera yttrandefriheten utöver 
det som erhålls vid exempelvis hänvisning till vetenskap. Religionsfriheten 
innefattar visserligen friheten att vara ateist, men härvid härleds inte 
ateistiska uttryck till religiös trosuppfattning på så vis att övriga friheter 
förstärks. I ett liberalt, sekulärt samhälle ska alla ha samma rättigheter. Det 
skriver de flesta av oss under på. Trots det fortsätter religionsfriheten att 
åsidosätta denna princip på ett sätt som öppnar för osäkra bedömning och 
ojämlikt skydd i förhållande till diskrimineringslagarna. Genom att avskaffa 
religionsfriheten avskaffar vi en ojämlikhet som inte är värdig en sekulär 
rättsstat. Ställ dig själv frågan: vad innebär religionsfriheten egentligen om vi 
tror på lika rättigheter?  

Yrkande 

att  följande skrivelse förs in i den ideologiska kompassen. 
”Religionsfriheten är förlegad och bör avskaffas. Övriga friheter 
bör som kompensation stärkas. Att personer åtnjuter olika fri-och 
rättigheter baserat på tro hör inte hemma i ett modernt samhälle 
där lika rättigheter ska råda för alla.”   

Motionssvar: Avskaffa religionsfriheten  
 

Ärade motionärer, 

Riksstyrelsen delar till stor del bilden av att ett liberalt, sekulärt samhälle ska 
alla åtnjuta samma rättigheter. Vi delar också bilden av att religionsfriheten 
som juridiskt begrepp öppnar upp för en inkonsekvent praxis. Vad är 
egentligen religion? Det råder det delade meningar om. 
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FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att varje 
människa har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Även 
europakonventionen om mänskliga rättigheter betonar religionsfriheten. Om 
Liberala Studenter ska driva ett avskaffande religionsfriheten bör vi alltså vara 
medvetna om att vi även driver frågan om att Sverige ska dra sig ur såväl 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt 
europakonventionen om mänskliga rättigheter. Vi anser inte att det är rätt 
politisk prioritering. 

Ni lyfter frågan om antisemitism och att hot och hat ofta kommer från 
islamistiskt håll. Vidare skriver ni om att islamister omfattas av ett skydd för 
religionsfrihet när högerextrema nazister med samma antisemitiska åsikter 
inte gör det. Riksstyrelsens bild är att antisemitism inte kan försvaras med 
religionsfriheten som argument. Religionsfriheten kan inskränkas om det är 
nödvändigt med hänsyn till den allmänna säkerheten, allmänna ordningen, 
hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter. 

Även fast vi förstår er utgångspunkt är riksstyrelsen inte beredda att ta steget 
att drivan frågan om att avskaffa religionsfriheten. När förnuftet står mot den 
liberala ideologin menar vi på att förnuftet bör styra.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Avskaffa religionsfriheten” avslås. 

 

 

Motion 34: Ett europeiskt gemensamt försvarssamarbete  
Lucas Olsson och Victor Bolander  

Under en tid när säkerheten, friheten och suveräniteten hotas av militära och 
digitala makter är det viktigare än någonsin tidigare att Europa står enat mot 
utomstående hot och attacker. Terrordåd, IT-attacker, och gränskonflikter 
har under de senaste åren blivit ett allt vanligare fenomen, och därför måste 
EU:s medlemsstater hjälpas åt efter bästa förmåga. Ett av världens bäst 
lyckade fredsprojekt har lyckats med att skapa fred, frihet och stabilitet 
gentemot andra medlemsländer, och det är nu hög tid att utveckla detta 
samarbete.  

Yrkande 
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att  Liberala Studenter ska verka för att EU ska ha ett gemensamt 
försvarssamarbete. 

att  Liberala Studenter ska verka för att varje land vid militära eller 
digitala angrepp ska bidra efter förmåga. 

att  Liberala Studenter ska verka för att En Europeisk myndighet 
upprättas för att bekämpa internationell brottslighet, i enighet 
med LS ideologiska kompass, §40 om EU. 

att  Liberala Studenter ska verka för att ett gemensamt civilförsvar 
upprättas inom Europa. 

att  Liberala Studenter ska verka för att underrättelser som är av 
intresse för andra medlemsstater ska delas med dessa, såvida 
inte särskilda anledningar finns. 

Motionssvar: Ett europeiskt gemensamt försvarssamarbete 

Ärade motionärer, 

Tack för er motion rörande försvarssamarbete. Den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken inom EU ingår i den gemensamma utrikes-och 
säkerhetspolitik. Bland de övergripande målen bland annat att arbeta med 
humanitärt bistånd och räddningsinsatser, konfliktförebyggande och 
fredsbevarande åtgärder, krishantering, militär rådgivning och assistans. Då 
EU inte har något gemensamt permanent försvar handlar samarbetet till stor 
del om att koordinera insatser. Trots att EU inte har något gemensamt 
permanent försvar sker samverkan på det militära området. Sedan år 2004 
finns också EU battlegroups, vilket kan beskrivas som EU:s 
snabbinsatsstyrka. Efter Lissabonfördraget slöts har försvarssamarbetet 
fördjupats. 

Det är två sektioner från fördraget som är extra intressanta för denna motion. 
I den så kallade solidaritetsklausulen, artikel 222, anges att medlemsländerna 
ska: 

Handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en 
terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som 
orsakas av människor. Unionen ska mobilisera alla instrument som står till 
dess förfogande, även de militära resurser som medlemsstaterna 
tillhandahåller. 
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Vad gäller samverkan för brottsbekämpning så har EU idag myndigheter som 
arbetar för att bekämpa internationell brottslighet. Bland dessa finns Europol, 
Frontex, Cepol och eu-LISA. Riksstyrelsen anser att samarbetet bör 
fördjupas, och Liberala Studenter tycker sedan innan att Europol bör få 
ökade resurser. Riksstyrelsen är precis som motionärerna övertygade om att 
vi behöver mer samarbete också på det försvarspolitiska området. De nya 
utmaningarna som EU:s medlemsländer står inför behöver hanteras 
gemensamt. 

Motionärerna lyfter att Liberala Studenter ska driva frågan om ett gemensamt 
civilförsvar inom EU. Riksstyrelsen håller med om att detta är något som bör 
förverkligas. När det uppstår en kris i Sverige som är av den magnitud att vi 
inte själva kan mäkta med den så skickar MSB en förfrågan om hjälp till 
ERCC, Emergency Response Coordination Centre, som är EU:s 
civilskyddsmekanism. Motsvarande förfarande gäller för samtliga 
medlemsländer. En del menar på att detta system är fullt tillräckligt. 
Samtidigt finns det en risk att hjälp inte skickas vid behov då resurserna är 
nationella och samarbetet endast är en koordinering. Det är alltid upp till 
landet som äger resursen att bestämma om man kan släppa den eller inte. Vi 
delar motionärernas bild om att EU bör bygga upp ett gemensamt 
civilförsvar. Vidare delar riksstyrelsen bilden av att utbytet kopplat till 
underrättelsearbete måste intensifieras inom EU:s medlemsländer. 

Motionärerna lyfter även att underrättelser som är av intresse för andra 
medlemsstater ska delas med dessa, såvida in särskilda anledningar finns. 
Riksstyrelsen delar motionärernas bild. Idag finns det gemensamma 
databaser som registrerar medlemsstaterna information om personer som är 
inblandade i grov gränsöverskridande brottslighet. Övriga länders 
brottsbekämpande myndigheter får tillgång till informationen. Det finns alltså 
redan ett samarbete inom EU:s medlemsländers underrättelsetjänster. 
Riksstyrelsen välkomnar att motionärerna återkommer med ett mer specifikt 
yrkande kring hur EU:s underrättelsetjänster kan samverka på ett bättre sätt. 

Då EU redan har ett försvarssamarbete samt flera europeiska myndigheter 
som bekämpar internationell brottslighet yrkar anser riksstyrelsen den första, 
andra, tredje och femte att-satsen vara besvarade. Då riksstyrelsens delar 
motionärernas åsikt om att EU bör upprätta ett gemensamt civilförsvar yrkar 
riksstyrelsen på bifall för att-sats 4. Då det redan pågår ett samarbete inom 
EU:s medlemsländers underrättelsetjänster anser riksstyrelsen att-sats fem 
vara besvarad. 

Riksstyrelsen yrkar  
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att motionens ”Ett europeiskt gemensamt försvarssamarbete” första, 
andra, tredje och femte att-sats anses besvarad.  

att motionens ”Ett europeiskt gemensamt försvarssamarbete” fjärde att-
sats bifalles.  

 

  

Motion 35: Återupprättande av Schengen  
Elin Oskarsson 

I tider av ökade flyktingströmmar har flertalet länder, där ibland Sverige 
ruckat på sina egentliga förhållningsregler gällande rörlighet av människor 
över gränser. Idag tillämpas inte Schengensamarbetet, då gränskontroller 
utförs och hindrar människor från att lätt kunna ta sig in i Sverige. Då detta 
undantag hindrar folks friheter att röra sig fritt bör detta undantag avslutas 
snarast. 

Yrkande 

att  under Sverige i världen införa en punkt med följande lydelse: 
”Sverige bör återgå till Schengensamarbetets förhållningsregler 
gällande rörlighet av människor över gränser och därmed 
upphöra med de tillfälliga gränskontrollerna som nu råder.” 

Motionssvar: Återupprättande av Schengen 

Motionen har ett mycket gott syfte, det ska vara lätt att kunna röra sig mellan 
länder. Att-satsen är dock lite för specifik och riskerar att bli inaktuell väldigt 
plötsligt. Vi föreslår istället följande att-sats: “Sverige ska respektera till 
Schengensamarbetets förhållningsregler gällande rörlighet av människor över 
gränser och därmed inte ha gränskontroller mot andra Schengen-länder.” 
Styrelsen vill därför bifalla motionen.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motionen ”Återupprättande av Schengen” stryks till förmån för 
”Sverige ska respektera till Schengensamarbetets 
förhållningsregler gällande rörlighet av människor över gränser 
och därmed inte ha gränskontroller mot andra Schengen-länder.” 
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att motionen ”Återupprättande av Schengen” bifalles med vad 
riksstyrelsen anför. 

 

 

Motion 36: Stärk aborträtten 
Elin Oskarsson 

EU behöver verka strängare för att garantera samt stärka kvinnors rättigheter 
inom hela unionen. Kvinnors hälsa förbises när större frågor diskuteras och 
just därför behöver vi garantera alla kvinnors rätt till välbefinnande. Alla ska 
exempelvis ha rätt till fri abort, detta är en mänsklig rättighet vi bör ha, och 
inte en nationell angelägenhet. 

Yrkande 

att  under Sverige i världen införa en punkt med följande lydelse: ”EU 
behöver verka strängare för att garantera samt stärka kvinnors 
rättigheter. Kvinnor inom unionen bör ha tillgänglighet till vård 
där deras självbestämmande vid abort stärks.” 
 

Motionssvar: Stärk aborträtten 

Ärade motionär, 

Abort är en mänsklig rättighet. Självklart ska EU verka strängare för att 
garantera samt stärka kvinnors rättigheter. Riksstyrelsen delar också fullt ut 
åsikten om att kvinnor inom unionen bör ha till vård där deras 
självbestämmande vid abort stärks.  

Riksstyrelsen yrkar  

 

att motionen ”Stärk aborträtten” bifalles. 
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Motion 37: Avsluta avtalen med tredjelandsländer 
Elin Oskarsson 

På grund av en ökad migrationsström till Europa har EU upprättat 
samarbeten och avtal med så kallade säkra tredjelandsländer. I dessa säkra 
tredjeländer stoppas migranter från att ta sig vidare till Europa, vilket leder till 
minskande antal asylansökningar i vår del av världen. De existerande 
samarbeten med tredjelandsländer som exempelvis Libyen och Turkiet, är 
ingen hållbar eller human lösning. Dessa avtal innebär i praktiken att 
flyktingar placeras i så kallade center i väntan på att antingen bli utsedda till 
kvotflyktingar och därmed tas till ett EU-land eller bli tillbakaskickade till sina 
hemländer. Turkiet ses idag som ett säkert tredjeland dit EU tvingar flyktingar 
söka om asyl men samtidigt bedömer EU att Turkiet i nuläget inte är ett 
lämpligt land för att ingå i ett EU-medlemskap. Med tanke på situationen i 
Turkiet kan detta land inte klassificeras som ett säkert tredjeland. Libyen ses 
inte ens som ett säkert tredjeland, ändå låter EU människor stanna där. 
Genom att skriva avtal med så kallade tredjelandsländer förflyttas EUs 
externa gränser in i Afrika och en tydlig ansvarsförskjutning sker. Den 
aktuella migrationslösningen är ett ohållbart projekt och därför behöver EU 
förändra sina samarbeten samt avskaffa principen om säkra tredjeländer. 
Mitt EU är blått och inte brunt.  

Yrkande 

att  Att i anslutning till punkt 44 och punkt 45 som är kopplade till 
inför en punkt med följande lydelse: ”För att säkra att människor 
på flykt får ansöka om asyl i Europa och för att EU bör stå upp 
för deras principer om mänskliga rättigheter och europeisk 
solidaritet bör EU avsluta avtalen med säkra tredjelandsländer.” 

Motionssvar: Avsluta avtalen med tredjelandsländer 

Ärade motionär, 

Riksstyrelsen delar fullt ut uppfattningen om att vårt EU ska vara blått och 
inte brunt. I en tid där rasistiska åsikter vinner mark behöver liberaler stå 
stadigt. När andra ropar på slutenhet och nationalism ska vi fortsätta stå för 
medmänsklighet och liberalism. Det har gjorts en hel del åtgärder från EU:s 
sida för att försöka minska flyktingströmmarna. Riksstyrelsen delar helt och 
hållet uppfattningen om att de avtal du tar upp bör sägas upp.  

Riksstyrelsen yrkar  
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att motion ”Avsluta avtalen med tredjelandsländer” bifalles. 

 

 

Motion 38: Nato bör ha humanitärt skydd prioriterat  
Elma Huskic 

Nato har flertalet misslyckade interventioner i ryggsäcken exempelvis Libyen 
och Afghanistan, men även en del mer lyckade som Bosnien. Men eftersom 
FN:s fredsbevarande trupper, även de misslyckats med många 
interventioner, anser jag att Nato bör ta över det som FN:s fredsbevarande 
trupper borde gjort, dvs. skyddat och tagit hand om civilbefolkningen. Detta 
eftersom till Nato:s fördel, har de samövningar till skillnad från FN. På grund 
av tidigare misslyckanden, anser jag att Natos primära mål vid interventioner 
ska vara skydd av mänskliga rättigheter och skydd av civilbefolkningen. 
Militära insatser mot stater kan vara nödvändiga men enbart om det kan 
motiveras av att det är det bästa för det primära målet. Vi behöver arbeta för 
att få Nato att skifta fokus och visa hur mänskliga rättigheter är förenligt med 
en försvarsallians och på detta sätt kan vi stärka de mänskliga rättigheternas 
status överlag.  

Yrkande 

att  Sverige som aktiv medlem i Nato arbetar för att Nato i första 
hand ska agera humanitärt och i andra hand militärt. 

att  målet alltid ska vara att säkra de mänskliga rättigheterna och 
civilbefolkningens skydd, inte att föra politiska och ekonomiska 
mål. 

att  utbilda Nato i det humanitära steget, interventioner genom 
mänskliga rättigheter och skydd. 

att  Nato får det huvudsakliga ansvaret att intervenera med stöd av 
FN:s säkerhetsråd. 

att  Nato ska ha som skyldighet att återrapportera och eftergranska 
varje intervention. 
 

Motionssvar: Nato bör ha humanitärt skydd prioriterat 
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Ärade motionär, 

Riksstyrelsen delar bilden av att både NATO och FN misslyckats med många 
interventioner och vi ser många förbättringsmöjligheter. Vi tror dock inte att 
lösningen ligger i att flytta ansvaret från FN till NATO, utan istället vill vi att FN 
säkrar att uppdragen utförs med goda resultat. NATO är en försvarsallians 
och enligt oss inte lämpat att utföra de fredsbevarande uppdrag som idag 
utförs av FN. Vidare anser riksstyrelsen att Liberala Studenter inte bör driva 
en fråga om att reformera en militärallians som vi inte är en del av.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Nato bör ha humanitärt skydd prioriterat” avslås  

 

 

Motion 39: Inför ett franska främlingslegionen i Sverige 
Samuel Forsberg  

För den som inte vet. Är franska främlingslegionen en separat enhet i 
frankrikes armé. Kommenderad av franska officerare med utländska frivilliga 
som bas. Där har utländska medborgare en till väg in för att få bli en fransk 
medborgare efter att tjänstgöringen är klar. De får även lära sig franska 
språket direkt från start, det är en om inte det snabbaste sättet, man kan lära 
sig franska på. Det är också stora krav på disciplin och moral inom enheten. 
Jag tror att det här skulle vara ett bra tillvägagångssätt för att öppna upp fler 
vägar in till det svenska samhället. Det är också en bra integrering teknik, för 
att lära sig svenska språket samt svensk moral. Legionen skulle även kunna 
användas för fredsbevarande insatser utomlands.  

Yrkande 

att  Inför ett legion system likt den franska för den svenska armén. 
 

Motionssvar: Inför ett franska främlingslegionen i Sverige 

Ärade motionär, mon legionnaire! 

Riksstyrelsen delar återigen motionärens syn på behovet av personal till 
Försvarsmakten, samt av en bättre fungerande integration och möjligheter för 
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människor som kommer till Sverige att bli en del av samhället. Vi anser dock 
att det vore olyckligt att blanda ihop dessa frågor. Tjänstgöring i försvaret 
kan till sin natur vara ett mycket riskfyllt uppdrag, och det är väldigt viktigt för 
oss att det baseras på frivillighet. Därför tror vi inte på att blanda ihop det 
med medborgarskapet. Det finns redan idag möjligheter för människor att 
söka GMU oavsett var man kommer ifrån, vilket kan ha en mycket positiv 
inverkan på integrationen, men vi menar att det bör uppnås på basis av 
frivillighet och inte med en särskild enhet.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Inför ett franska främlingslegionen” avslås. 

 

 

Motion 40: EU är en integrerad del av EU  
Samuel Forsberg  

I nuläget så är det upp till varje land att man är med i NATO. Jag skulle vilja 
se ett system där EU och medlemsländerna går tillsammans och skapar en 
Eu federativ armé, som är helt integrerad i NATO samarbetet.  

Yrkande 

att  EU ska jobba för en Eu federativ armé för alla medlemmar som 
även är integrerad in i NATO samarbetet. 

Motionssvar: EU är en integrerad del av EU  

Ärade motionär! 

Många EU-medlemmar är redan medlemmar i NATO. NATO-försvaret är 
redan integrerat, det finns redan en planering inom NATO för hur dess 
europeiska medlemmar ska försvaras i händelse av krig. Vi har inte riktigt 
mandat att påverka länder som inte är medlemmar att ansluta sig, och det är 
osannolikt att de skulle ändra sig bara för att uppmaningen kom från EU. Ska 
en stat ansluta sig till NATO krävs att den har fullständig kontroll över sitt 
territorium, och alla möjliga problem skulle kunna uppstå om EU försökte 
ansluta hela unionen mot vissa medlemsstaters vilja. Riksstyrelsen är positiva 
till NATO och säkerhetspolitiskt samarbete mellan demokratiska länder i 
Europa, men yrkar avslag på motionen  
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Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”EU är en integrerad del av EU”.  

 

 

Motion 41: Nolltolerans då det gäller gränskränkningar  
Samuel Forsberg  

Under en lång tid, har Sverige fått se sin gräns konstant kränkta av olika 
makter. Det är allt ifrån luftburna kränkningar, till marina kränkningar. Jag 
motionerar därför att Sverige ska kopiera den tuffa attityden, som Finland 
och Turkiet driver. Till exempel när det rapporteras om ubåtskränkningar på 
finskt territorium, så tvekar inte den finska marinen på att släppa ner 
sjunkbomber. Samma sak gällde när ett ryskt bombplan flög över Turkiet. 
Efter 10 varningar bestämde man sig för att skjuta ner planet. Efter det så har 
kränkningarna minskat för att man har satt exempel. Jag menar att vi från 
svenskt håll, ska vara tydliga med att kränkningar av vår nationella gräns inte 
accepteras.  

Yrkande 

att  Sverige ska ha tydligare och hårdare direktiv på vad som gäller 
vid gränskränkningar. 

Motionssvar: Nolltolerans då det gäller gränskränkningar 

Ärade motionär! 

Gränskränkningar är givetvis något som ska hanteras. Hur det ska gå till är 
dock alltid ett dilemma. Konsekvenserna kan bli långtgående, och det är 
ibland oklart hur allvarlig kränkningen är, och med vilka avsikter den skett. 
Även när det är aktuellt att bemöta militärt är det också en bedömningsfråga 
om hur. Riksstyrelsen anser inte att vi i kompassen bör besluta om agerande 
på detaljnivå i dessa frågor, utan att det är upp till utrikesdepartementet att 
avgöra hur Sverige ska bemöta potentiellt fientliga handlingar från andra 
stater.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Nolltolerans då det gäller gränskränkningar” avslås.  
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Motion 42: Låt värnpliktiga assistera polisen på helgerna  
Samuel Forsberg  

I Finland har man ett system där beväringar (Värnpliktiga) bistår polisen under 
helger. För att ta hand om och transportera berusade människor, samt 
hjälper till med räddningsinsatser. Jag anser att det skulle vara ett bra 
system. För att underlätta polisens tryck under helger och speciellt högtider. 
Det skulle också vara bra för norra Sverige där avstånden mellan olika 
polispatruller är orimligt långa.  

Yrkande 

att  Sverige ska tillsätt värnpliktiga som assisterar polisen under 
helger och högtider. 

 

Motionssvar: Låt värnpliktiga assistera polisen på helgerna  

Ärade motionär! 

Riksstyrelsen anser inte att värnpliktiga är rätt lösning för att säkra polisens 
bemanning. Polisen behöver mycket riktigt mer personal, men värnplikt 
bygger på tvång, vilket inte kan vara den liberala lösningen för att få in fler 
människor till en viss yrkesgrupp. De som utbildas för att tjänstgöra i 
Försvarsmakten bör få göra just detta, och inte göra polisens jobb. Det är 
olika typer av insatser som behövs för två väldigt olika typer av uppgifter. 
Därför krävs andra lösningar för att förbättra polisens personalsituation. 

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Låt värnpliktiga assistera polisen på helgerna” avslås.  

 

 

Motion 43: Återinför militärparader  
Samuel Forsberg  
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I Sverige har vi haft en befolkning, som allt mer är rädd och skeptisk till vår 
försvarsmakt. Vid tillfällen hör man folk bli upprörda, för att militären går på 
gator och torg. Jag tror därför att införa militärparader är ett första steg. I att 
förbättra förtroendet och normalisera militären i samhället. Samtidigt som 
man återupplivar gamla svenska militära traditioner. I till exempel Finland så 
anordnar man stora militärparader i hela landet på självständighetsdagen. 
Jag resonerar att vi likt Finland, har militärparader på våran egen 
självständighetsdag. Det blir också lättare att visa att vår militär inte är farlig 
utan snarare en naturlig del av samhället. Militären får även en chans att visa 
upp sig för att locka till sig nya potentiella värnpliktiga. Det här kommer även 
öka synligheten och bidra med ökad trygghet. Samtidigt som det visar upp 
svensk kapacitet. 

Yrkande 

att  Införa större svenska militärparader under vår självständighetsdag 

Motionssvar: Återinför militärparader 
Ärade motionär! 

Riksstyrelsen delar motionärens engagemang för ett starkare försvar, och för 
en stark förankring bland medborgarna. Vi tror dock att försvarets huvudsyfte 
främst är konkreta åtgärder som höjer säkerheten för våra medborgare mot 
militära och andra hot. Försvaret är idag underfinansierat för de uppgifter vi 
har ålagt dem, då är Riksstyrelsen osäkra på om det är rätt prioritering att 
lobba för fler militärparader. Det bör vidare vara upp till Försvarsmakten att 
avgöra hur uppdraget att säkra våra rättigheter bäst bör genomföras. Därför 
yrkar riksstyrelsen avslag på motionen.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Återinför militärparader” avslås. 

 

Motion 44: Steg mot gemensam finanspolitik inom EU  
Wilhelm Onn 

För att Sverige ska kunna gå med i EMU och för att EMU ska vara långsiktigt 
hållbart bör EU ges ytterligare möjlighet att ställa krav på, och utforma 
ramverk för medlemsstaters budgetar och straffa dem som inte uppfyller 
kraven för att på sikt utveckla en federal finanspolitik. 
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Yrkande 

att  Medlemsländer som inte följer denna budget, eller kommer med 
nytt förslag som godkänns ska straffas med vite. Varför? En 
gemensam valuta, dvs en fast växelkurs mellan diversifierade 
ekonomier förutsätter på lång sikt att varierande intressen inte 
leder till allt för varierad finanspolitik, då detta lett till att de flesta 
system med fast växelkurs kollapsat. Hur? I enlighet med 2006/C 
139/01 har EU-parlamentet rätt att granska medlemsstaternas 
budgetar, och vid budget utanför ramverk lägga fram ett eget 
förslag på sådan, denna bör göras tvingande, och vite bör 
utdelas om landet väljer att icke anta den. 

Motionssvar: Steg mot gemensam finanspolitik inom EU 

Ärade motionär, 

Liberala Studenter är för att Sverige ansluter sig till eurosamarbetet. 
Riksstyrelsen anser dock inte att EU-parlamentet ska kunna lägga fram 
tvingande budgetar för medlemsländerna. I praktiken skulle det kunna leda 
till att EU-parlamentet övertar budgetarbetet från de nationella parlamenten.  

Riksstyrelsen yrkar  

att motion ”Steg mot gemensam finanspolitik inom EU” avslås.  

 

 

Motion 45: Fler möjligheter till distansstudier  
Anton Johnasson  

En del har turen att bo i en en stad där det finns tillgång till högskolor och 
universitet. Andra har möjlighet att flytta för att införskaffa sig sin 
drömutbildning. Men så är inte fallet för alla. Distansstudier har lett till ökade 
möjligheter till högskoleutbildning för personer som tidigare stängdes ute från 
högre studier. Att kunna studera på egna villkor vad gäller till exempel 
boende, familjesituation och arbetsomständigheter gör att fler får välja styra 
över sina liv. Distansstudier är inte för alla, men den som är i behov ska 
erbjudas möjligheten. 

Yrkande 
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att  Liberala Studenter ska verka för att fler ska kunna studera på 
egna villkor vad gäller till exempel boende, familjesituation och 
arbetsomständigheter ska möjligheterna till distansstudier öka.  

Motionssvar: Fler möjligheter till distansstudier 
 

Ärade motionär, 

En grundpelare inom liberalism är att varje individ ska kunna leva sitt liv på 
dens egna villkor. Vår uppgift som politiker är att möjliggöra detta. Det är inte 
ovanligt med unga människor som drömmer om en högre utbildning men har 
långt till närmsta högskola eller universitet och känner sig tveksamma till att 
flytta. För en del är det inte ens möjligt. Digitaliseringen av samhället har 
öppnat upp många möjligheter i samhället, inte minst inom 
utbildningsväsendet. De senaste 10 åren har vi sett hur antalet 
distansutbildningar ökat markant. Ändå är det många distansstudenter som 
vittnar om att det inte är helt lätt att gå en hel utbildning via distans. Det blir 
ofta enstaka kurser som måste pusslas ihop till en kandidatutbildning med 
hjälp av en studievägledare. Styrelsen delar motionärens vision om att det 
här borde vara betydligt enklare. Det skulle vara en sann liberal utveckling för 
Sveriges studenter.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Fler möjligheter till distansstudier” bifalles. 

 

 

 

Motion 46: Förtydligad vilja om författningsdomstol  
Joar Lindén och Henrik Österström  

Förtydligande av punktens lydelse. Anledningen till den begränsade 
kompetensen att enbart ogiltigförklara lag efter instiftandet, det vill säga i 
efterhand, är att detta utgör ett mindre ingripande alternativ i jämförelse med 
abstrakt förhandsprövning av konstitutionell kongruens; i praktiken är 
skillnaden försumbar. Lagrådet bör kvarstå som det icke-tvingande och 
förhandsgranskande organ det utgör idag.  

Yrkande 
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att  stryka punkt 37 till förmån för ”Sverige ska instifta en 
författningsdomstol med befogenhet till konkret och abstrakt 
normprövning som därigenom kan ogiltigförklara konstitutionellt 
oförenlig lag efter instiftandet.”   

Motionssvar: Förtydligad vilja om författningsdomstol 
Ärade motionär! 

Riksstyrelsen värdesätter synpunkterna om författningsdomstolens roll och 
befogenheter, och har inte nödvändigtvis invändningar i sak. Däremot menar 
vi att formuleringarna är lite väl tekniska och detaljerade för den ideologiska 
kompassens syfte. Kompassen ska peka ut en riktning för de liberala 
reformer vi vill införa, det är viktigt att den säger konkret vad vi vill göra men 
också att den inte ligger på för hög detaljnivå, och att den kan läsas och 
förstås av de som är intresserade, utan så omfattande juridiska förkunskaper. 

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Förtydligad vilja om författningsdomstol” avslås. 

 

 

 

Motion 47: NAMN 
Joar Lindén och Henrik Österström 

Kriget mot narkotika har varit allt annat än en framgångssaga. Utifrån befintlig 
statistik framstår det istället utgöra en dödsfälla där Sverige är ett av 
länderna där flest dör till följd av narkotikakonsumtion i Europa. Vi bör följa 
länder såsom Portugal och liberalisera synen på narkotika. Skademinimering 
och rehabilitering måste vara målsättning snarare än straffutmätning och 
inkonsekvent riktad klander mot utsatta brukare. Polisiära resurser bör istället 
inriktas mot förhindrande av försäljning såsom riktig kriminell aktivitet. En 
legalisering av marijuana medför vidare att en stor del av den kriminella 
sektorn går miste om en primär inkomstkälla och vad som utgör en 
inkörsport för ungdomar att fastna i kriminalitet.  

Yrkande 

att  stryka punkt 38 i Ideologiska kompassen till förmån för ”Svensk 
narkotikapolitik ska bygga på en skademinimeringsprincip, därför 
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ska marijuana legaliseras och allt bruk av övrig narkotika 
avkriminaliseras. Vi ska hjälpa istället för att fängsla utsatta 
personer.”   

   

Motionssvar: NAMN 
 

Ärade motionär! 

Riksstyrelsen delar helt uppfattningen att skademinimering bör vara målet för 
missbrukspolitiken, och att cannabis bör legaliseras. Riksstyrelsen yrkar dock 
bifall för motionen “Liberala Studenter ska stå bakom cannabislegalisering!”, 
vilket skulle innebära att Liberala Studenter står bakom det motionären 
föreslår. Därför anser riksstyrelsen motionen besvarad.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”NAMN” besvaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ÅRSMÖTE  
 Sammanträdesdatum 

 2018-12-01 – 2018-12-02 
 

 

 

 

Övrigt 
Motion 48: Omarbeta rubriker och ingresser i ideologiska 
kompassen   
Anton Johnasson 

Den ideologiska kompassen behöver ses över. Den nya riksstyrelsen bör 
därför få i uppdrag att omarbeta rubriker och ingresser. Ändringarna ska ske 
utan att det politiska innehållet ändras. 

Yrkande 

att  den tillträdande riksstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta om 
rubriker och ingresser för den ideologiska kompassen. 

Motionssvar: Omarbeta rubriker och ingresser i ideologiska 
kompassen   

 

Ärade motionär, 

Den Ideologiska kompassen är Liberala Studenters grund. Det är den som 
avgör Liberala Studenters inriktning och vilken politik riksstyrelse har rätt att 
driva under verksamhetsåret. Men den är inte endast ett internt dokument för 
riksstyrelsen. Det här är ett viktigt dokument för klubbstyrelser, medlemmar 
och alla de som är intresserade av att bli medlemmar. För att fler på ett lätt 
sätt ska kunna ta del av den Ideologiska kompassen är det viktigt att den är 
lättförståelig. Styrelsen delar motionärens åsikt om att den Ideologiska 
kompassen behöver ses över och har därför beslutat att bifalla motionen  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Omarbeta rubriker och ingresser i ideologiska kompassen” 
bifalles. 
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Motion 49: Liberalerna ska inte stödja ett regeringsalternativ 
som är beroende av Sverigedemokraterna 

Anton Johansson och Ida Arnstedt  

I skrivande stund (2/11 2018) diskuteras olika regeringsalternativ och 
Moderaterna och Kristdemokraterna har framfört att de är beredda att pröva 
en regering som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna. Detta skulle 
bli en svag regering, och dålig för Sverige. Dessutom riskerar en sådan 
regering leda till inflytande för Sverigedemokraterna. Vi vill inte att vårt parti 
samarbetar med Sverigedemokraterna. Vi vill heller inte att vårt parti bidrar till 
att Sverigedemokraterna får ökat inflytande över svensk politik. När 
Liberalerna grundades var det för att försvara friheten i en tid då extremismen 
växte. Idag ser vi hur kalla vindar blåser i vårt samhälle igen. Liberalerna har 
gått till val mot extremism, det är ett ställningstagande som förpliktigar. Vi vill 
att Liberala Studenter är med och ta ansvar för att Sverigedemokraternas 
inflytande över svensk politik inte ökar.  

Yrkande 

att  Liberala Studenter ska verka för att Liberalerna inte ger 
Sverigedemokraterna ökat inflytande över svensk politik. 

att  Liberala Studenter ska verka för att Liberalerna inte stödjer ett 
regeringsalternativ som är beroende av Sverigedemokraternas 
stöd.   

Motionssvar: Liberalerna ska inte stödja ett 
regeringsalternativ som är beroende av 
Sverigedemokraterna 

 

Ärade motionär, 

Det är en oerhört viktig och komplex fråga du tar upp, men också en fråga 
som handlar om Liberalernas grundvärdering. För oss liberaler är det givet att 
det är bättre att Alliansen samarbetar över blockgränsen, än att vi samarbetar 
med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill inte samarbeta med 
omvärlden, de vill gå ut ur EU, de har en högernationalistisk inställning och 
ser liberalism som sin stora fiende. Liberalerna ska inte ge ett sånt parti ökat 
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inflytande över svensk politik. Riksstyrelsen vill därför yrka på bifall på 
motionen.  

Riksstyrelsen yrkar 

att motion ”Liberalerna ska inte stödja ett regeringsalternativ beroende av 
Sverigedemokraterna” bifalles.  


