
SD:s Motionsförslag till Landsdagarna sammanfattade av ETC 

 

-Studieförbunden ska vara ett komplement till vuxenutbildningen. Huruvida kurser i att ordna 

bokklubbar, vävning, massage, Cosplay, maskeradsspel och nätdejting faktiskt är en central del av 

stadens vuxenutbildning – det är svårt att se.  

Utbuden från studieförbunden må vara uppskattade fritidsaktiviteter för en liten skara men det 

skapar inte tillräckligt med värde för våra skattepengar. 

 

–Införa en antikorruptionsmyndighet Motionärerna menar att det är korruption när en S-institution 

som ABF får statliga pengar. ”En sorts korruption som det allt för sällan pratas om. Ofta maskeras 

eller inkorporeras den som legitim och behjärtansvärd verksamhet så som utbildning, bistånd, public 

service, m.m. Samtidigt har man starka grindvakter som ser till att oönskade aktörer hålls utanför. 

-Införa en obligatorisk kulturhistorisk utbildning för att erhålla ett svenskt medborgarskap Ska 

assimilationen fungera krävs mer än språk – förståelse för vår kultur, skriver motionärerna. ”Den 

kulturella identiteten Sverige har är något inhemska svenskar vuxit upp i, och väljer därav sin egen 

frihet inom den ramen omedvetet, men är något som saknas när man som person kommer in utifrån. 

Vi behöver ge verktygen till nya svenskar för att de ska få en djupare förståelse i syfte att ta till sig vår 

kultur.” 

-Staten ska finansiera arkeologiska utgrävningar ”Vår gemensamma historia och vårt kulturarv är 

ovärderligt. Genom utgrävningar och arkeologiska fynd kan man lägga ett pussel om vilka vi varit och 

vad vi har sysslat med en gång i tiden. I marken vi går på finns rester kvar från svunna tider – rester 

som inte ännu hittats.”  

- Ta bort statliga subventioner på vuxenkultur Kulturen mår bättre av att vara självfinansierad och så 

fri som möjligt från politisk styrning menar motionären, ”när det gäller vuxna medborgare så får man 

helt enkelt finna sig i att producera konst som går att leva på utan skattefinansiering, man får helt 

enkelt producera sånt som folk är bereda att betala för att se eller köpa”. 

-Statliga finansieringen av public service bör upphöra ”Staten inte ska tvinga sin befolkning att betala 

för saker i onödan. Redan i dag finns det en stor mångfald av nyheter, underhållning och utbildande 

program tillgängliga för allmänheten genom internetbaserade tjänster. Av allt att döma fyller public 

service inte någon väsentlig roll i det här avseendet.”  

 

-Skapa ekonomiska incitament för opartiskhet för chefer i public service En chef ska kunna få en 

sänkt eller utebliven bonus om ett inslag som denne ansvarar för fälls i granskningsnämnden. ”Man 

kunde ha ett mått som säkerställer att det ställs lika stora krav på objektivitet på de ’experter’ som 

ibland kallas in, som det ställs på redaktionella inslag.”  

-Public service ska finnas kvar För att inte andra medier ska få större makt, bör SD verka för att public 

service finns kvar, men i bantat format, skriver motionären: ”Medan vi kan skönja en förbättring i 

objektiviteten hos SVT, kan ingen sådan tendens skönjas hos de privata aktörerna. Lägger vi ner PS så 

vinner privata aktörer marknadsandelar värda många miljarder, aktörer som gör allt för att svartmåla 

den nationalistiska konservativa rörelsen.” 

 

 



Exempel på enskilda motioner: 

Könlösa pojkar? Även genusvetenskap är något som får många Sverigedemokrater att se rött.  

 

Daniel Lönn, SD Dalarna, är en av dem som är kritisk. Framför allt tycker han att genusvetenskapen 

inte har i skolan att göra. I sin motion skriver han bland annat att genusvetenskapen skapar 

identitetskris: ”I en tid där män uppfostras som icke-binära och könlösa av etablissemanget måste vi 

utbilda våra pojkar enligt vetenskap och kunskap, inte enligt vänsterliberala extremisters syn på kön 

och könsidentiteter.”  

– Jag anser att genusvetenskapen saknar vetenskaplig grund och är därmed att betrakta som en 

pseudovetenskap, säger han. Du skriver att våra barn inte ska ”falla offer för vänsterliberala 

extremisters syn på sexualitet och kön”.  

På vilket sätt är synen på sexualitet och kön vänsterextrem menar du?  

– Vänsterliberaler är flitiga på att benämna kön och sexualitet som en social konstruktion, oberoende 

av vår biologi, något som jag personligen starkt motsätter mig. Jag anser att skolbarnens största 

problem i livet skall vara avvägningen mellan fotboll och basket på rasten, inte huruvida de anser sig 

tillhöra det ena könet eller det andra. 

 

Satsa på ”allmänna arvet” Men Sverigedemokraternas kulturpolitik handlar inte bara om att lägga 

ner och minska de statliga medlen till kulturen. Kultur kan också få kosta. Om det är rätt sorts kultur.  

I en motion föreslår Robert Lindén och Louise Erixon att staten ska ta större ansvar för 

arkeologiska utgrävningar: ”Vår gemensamma historia och vårt kulturarv är ovärderligt. Genom 

utgrävningar och arkeologiska fynd kan man lägga ett pussel om vilka vi varit och vad vi har sysslat 

med en gång i tiden.”  

I en annan vill sverigedemokrater från Göteborg införa en medborgarbok som ska ges bort till alla 

nya svenska medborgare, och alla andra när de fyller 18 år.  

 

Även kommunpolitikern Björn Qvarnström, som vill att de statliga subventionerna till vuxenkultur 

ska upphöra, tycker att viss kultur ska få pengar.  

– Verksamhet som bedrivs inom exempelvis museum är en del av det allmänna arvet. Där finns det 

ett allmänt intresse att förvalta detta inför kommande generationer, och därför är det motiverat att 

det subventioneras, säger han. 

Och vad är ”vår kultur” skulle du säga?  

– Kultur i den mening jag menar med motionen är människan som kulturell varelse. Hur vi tänker och 

agerar genom vår kultur – alltså våra sedvänjor.  

 

Fredrik Thomasson beskriver på många sätt kärnan i Sverigedemokraternas kultursyn  

– Kulturen ska ena. Men det går inte om den spretar för mycket. Den måste hålla sig inom ramarna, 

och den måste utgå från vårt kulturhistoriska arv.  

I partiets förslag till inriktningsprogram för nästa mandatperiod skriver partistyrelsen att kulturella 

normer är kittet som håller samman ett samhälle. I det kulturella släktskapet finner människor 

tillhörighet och sammanhang. Mångkulturen däremot, den splittrar och polariserar.  
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