Gjorde en lista som andra kanske också tycker är användbar. Bara motionerna från
den förenklade behandlingen, alla andra motioner är på utskott eller påverkanstorg
under kongressen.
Motioner som lyfts till full behandling och behandlas nu, och beslutas en och en
under kongressen:
3.4 Hjälp andra länder att hoppa över kolkraftsepoken
4.8 Rätt till svenskundervisning direkt för alla
4.12 Arbetstidsförkortning som en klimat- och välfärdsfråga
4.14 Finansierad arbetstidsförkortning
4.15 Friår som en arbetsmarknads- och folkhälsofråga
5.8 Stoppa vapenexporten!
5.10 Fredsminister
6.2 Alkoholfritt på kongresser, kommun- och landstingsdagar
6.10 Tillsätt expertgrupper!
7.3 Fri motionsrätt
7.6 Medge ändring av stadgarna from 2018
8.3 Form eller frågor?
8.4 För en vetenskapligt och ideologiskt förankrad
kommunikationsstrategi i klimatfrågan
8.7 Stärk politikutvecklingen genom ett stärkt Cogito
8.8 Vilka sprider partiets politik?
9.3 Stärk dansen som konstform i hela Sverige
9.13 Öka avgiftsfinansieringen av förskolan
10.1 Allmän flyktingamnesti
10.5 Flyktningsfamiljers återförening
10.11 Rätten till asyl ska inte baseras på tur
10.13 Stärkt möjlighet att söka asyl i Sverige
10.15 Ta bort den tillfälliga lagen
10.17 Upphäv ID-kontrollerna och de inre gränskontrollerna
10.19 Vägen tillbaka till en humanare asylpolitik
11.13 "Smart landsbygd” – för en levande landsbygd och en hållbar framtid!
13.5 Minskade ekonomiska klyftor i Sverige
13.13 Skatteväxlingsreform
14.6 Basinkomst via livsbidrag
15.15 Nej till utbyggnad av Arlanda flygplats
16.3 Bättre samverkan mellan vårdgivare
16.6 Åldrandet leder till ökad känslighet för läkemedel
Motioner som ej lyfts som kommer beslutas om i klump under kongressen:
1.3 Kvalitetsmärkning av opinionsundersökningar
2.4 Samsyn om våra rovdjur
2.5 Transporter av levande djur
2.10 Märka varor med mängden utsläpp
3.17 Minska klimatpåverkan i närtid främst
4.9 Rätten att söka arbete som asylsökande
4.13 Att bli äldre i en ny tid
5.1 Civil plikttjänstgöring som alternativ för de som riskerar att
fängslas för vapenvägran
7.5 Komplettera regler för nomineringar till valets listor
7.8 Tillåt sammankallande i lokalavdelningarna
7.10 Återkom med nytt och fräschare normalstadgar

9.9 Högre utbildning i hemort
9.14 Dags att satsa väsentligt mer på forskning och i synnerhet klimat
och övrig hållbarhetsforskning
10.10 Omänsklig behandling av asylsökande statslösa palestinier
10.14 Sunt förnuft som bot på flyktingkrisen
10.18 Utarbeta en anständig och hållbar flyktingpolitik
11.1 De svenska vattendragen måste bli ekologiskt fungerande inom rimlig tid.
11.2 Förändra skogslagstiftningen
11.4 Kemikalierådgivning på lokal nivå
11.9 Naturresurserna är avgörande
11.11 Skydda de biologiskt högproduktiva mark- och vattenområdena
11.16 Ge Sveriges bönder rättvisa villkor
11.17 Ska storlek spela roll?
12.5 Prioritera byggandet av hyreslägenheter
12.15 Gör ekocid brottsligt
13.9 Avskaffa inte ränteavdraget, utan reglera den istället
13.11 Finansiell transaktionsskatt nyckel till grön omställning och stabilitet
14.8 Fortsätt arbetet för sammanhållen socialförsäkring
16.4 Gratis förebyggande tandhygien hos tandvården för äldre
16.5 Jämställd vaccination med HPV-vaccin
16.11 Minskad tillgänglighet för tobak

