
Proposition 2023:4 – Förhållande till 

Sverigedemokraterna 

Inledning 

IM är enligt årsmötesbeslut en antirasistisk och feministisk organisation. Det är något vi som 

organisation ska vara stolta över och fortsätta att utveckla. Samtidigt befinner vi oss i en ny 

situation där ett rasistiskt parti, Sverigedemokraterna, fått stort inflytande i både kommuner, 

regioner, riksdag och regering.  

På årsmötet 2014 togs följande beslut: - ”att IM är en antirasistisk organisation som tar avstånd från 
fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser, - att IM inte i någon form samarbetar med 
Sverigedemokraterna och andra rasistiska och fascistiska organisationer.” 

Den första delen ”att IM är en antirasistisk organisation som tar avstånd från fascistiska, rasistiska och 

antifeministiska organisationer och rörelser” är enkel att leva efter även idag. Däremot kan den andra 

delen om att ”IM inte i någon form samarbetar med Sverigedemokraterna” leda till problem utifrån den 

nya situationen. Då IM är en organisation som arbetar globalt kan det också ställa till problem i 

andra verksamhetsländer beroende på hur man definierar rasistiska och fascistiska organisationer. 

Den typen av organisationer finns vid makten på fler håll.  

För att ta några exempel: 

När Sverigedemokraterna styr i en kommun 
kan då en lokalförening ta emot bidrag från 
kommunen och/eller kan de träffa 
kommunens ledning? 

Styrelsen menar att vi här möter 
representanter för kommunen och det ingår i 
vårt uppdrag att interagera med beslutsfattare, 
myndigheter och politiskt styrda 
organisationer.  

När Sverigedemokraterna har 
ordförandeposten i Riksdagens utrikesutskott, 
kan då IMs tjänstemän eller nationell styrelse 
tacka ja till inbjudan till utrikesutskottet? 

Styrelsen menar att vi här möter 
representanter för riksdagen och det ingår i 
vårt uppdrag att interagera med beslutsfattare 
även på riksdags och regeringsnivå. 

Om Sverigedemokraterna överväger att ta ett 
för IMs rättighetsbärare dåligt beslut, men vill 
ha IMs synpunkter på ett möte före beslutet, 
kan då IM träffa Sverigedemokraterna och 
framföra detta? 

Styrelsen menar att vi måste ta debatten i de 
fall vi bjuds in till offentliga arenor. Att 
framföra synpunkter och argument är inte att 
likställa med samarbete.  

IM arrangerar ett panelsamtal med politiska 
företrädare, ska vi då bjuda in representanter 
för SD? 

Styrelsen menar att vi i detta fall inte bjuder in 
representanter för SD. Vi vill inte ge dem 
synlighet på våra arenor. 

När ett hindunationalistiskt parti styr i Indien 
på många nivåer, vilken relation ska IM ha till 
dem? 

Styrelsen menar att vi här ska resonera på 
samma sätt som i Sverige. Att vi här möter 
beslutsfattare och representanter för 
myndigheter och politiskt styrda 
organisationer.  

Styrelsen menar att detta är några exempel och att det inte via beslut eller policyer går att exakt 

ange hur IM ska agera i olika situationer. Här måste vi lita på omdömet hos förtroendevalda och 

tjänstepersoner.  



Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2023 beslutar: 

Att slå fast att IM är en antirasistisk och feministisk organisation. 

Att utöver det inte på årsmötet slå fast ytterligare specificering 

Att i och med detta upphäva beslutet från 2014 ”att IM inte i någon form samarbetar med 
Sverigedemokraterna och andra rasistiska och fascistiska organisationer.” 
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