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Fira 1 maj och Valborg med oss!
Häng med i vår vårkampanj!
Krönika: Rött eller blått Europa?
»Den europeiska unionen är, som
varje samhällsbygge, ett samarbete
mot gemensamma mål...»
					Ledaren

Katrin
toppar
S-listan
i Malmö
Sidan 5

Carin Jämtin
1:a majtalar i Malmö
sidan 3

Därför röstar vi
den 25 maj!

Så vill S utveckla
Malmö

♥ Den 25 hålls valet till EU-parlamentet. Hjärter
Ess har fråga tre S-medlemmar varför de röstar
den 25 maj...

♥ Vid arbetarkommunens årsmöte antogs det
kommunalpolitiska programmet. Läs mer hur
Socialdemokraterna vill utveckla Malmö.
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Tidning för socialdemokr aterna i malmö

ledare

Därför röstar vi den 25 maj!

Vi behöver vara många
som träffar väljarna...
Vi har ett val alldeles framför oss. Den
europeiska unionen är, som varje samhällsbygge, ett samarbete mot gemensamma
mål.
♥ Den rättvisa, trygga, framtidsinriktade unionen som vi vill uppnå finns dock inte idag men
vi skulle kunna påbörja ett arbete mot den efter
den 25 maj. Vi har ett fantastiskt tillfälle att
få en europisk union där vår politiska grupp i
parlamentet, den socialdemokratiska gruppen,
blir den största. En progressiv socialdemokratisk
politik kan ge medlemsländerna ett lyft och kan
underlätta för över 450 miljoner människor i EU
i deras vardag. Denna chans måste vi ta! Nästa
kommer först om fem år.

Vår politik i Malmö
Här i Malmö har vi årsmötet 2014 bakom oss.
Alldeles i slutet av mars tog vi det nya kommunalpolitiska programmet där vi berättar om
framtidens Malmö och hur vi vill nå dit. Det
är denna politik vi går till val på i september!
Samtidigt fastställde vi vår lista till kommunfullmäktige och de personer som vi vill ska

Valstuga på Gustav Adolfs torg
♥ Under valrörelsen inför EU-parlamentsvalet
kommer Socialdemokraterna i Malmö att ha en
valstuga på Gustav Adolfs torg. Från den 10 maj
till valdagen den 25 maj kommer vi att finnas där
och möta Malmöborna.

Samtalskampanj ute i våra
bostadsområden
♥ Den viktigaste insatsen under valrörelsen nu i
maj kommer att göras ute i bostadsområdena och
vid de tillfällen när vi kan få till ett samtal om
vår politik i EU. Till detta arbete behövs många!
Kontakta valledaren i din förening eller klubb för
att veta hur du bäst kan hjälpa till!

Distriktskongressen behandlade
167 motioner!
♥ Årets distriktskongress ägde rum i Malmö och
var i två dagar.
Förutom 167 motioner behandlade kongressen
även Skåneprogrammet.

representeras oss efter valet i september.
Framför oss ligger Valborg och Första Maj,
två alldeles speciella arrangemang för Socialdemokraterna i Malmö. Vi har valrörelsen inför
EU-parlamentsvalet strax därefter.
Vi behöver vara många som kan träffa
väljarna. Vi behöver alla medlemmar och det
finns alltid något som man kan bidra med. Om
vi genomför de samtal som vi har sagt att vi ska
göra, om
vi träffar
Den rättvisa, trygga,
tillräckligt
framtidsinriktade uniomed männen som vi vill uppnå
niskor som
finns dock inte idag men
vi uppmavi skulle kunna påbörja
nar att rösta
så kommer
ett arbete mot den efter
detta att
den 25 maj.»
leda till att
vi får ett EU som kan tänka framåt och vågar
satsa på fler jobb, bättre arbetsvillkor och en
ordentlig klimatpolitik. Sen behöver vi göra om
allting inför de allmänna valen men det tar vi i
augusti!

Hjärter Ess har frågat tre
socialdemokrater: Varför
ska man rösta i EU-parlamentsvalet den 25 maj?

♥ Den första maj finns det möjlighet att lyssna på
ett samtal om EU-parlamentsvalet mellan Carin
Jämtin, vår partisekreterare och Första maj-talare,
och Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Moderatorn är Luciano Astudillo. Det kommer
att finnas möjlighet att ställa frågor.
Samtalet kommer att vara på Moriska paviljongen i Folkets Park och börjar 16.00.

Välkommen på eftersits
på Första maj
♥ Inte bara blir det ”After speech” utan även en
sittning för alla intresserade medlemmar. Även
denna är på Moriska paviljongen. Insläpp kommer
att ske från 16:30. Det kommer att serveras mat
och det blir spännande underhållning.
Biljett för eftersitsen kostar 100 kr per person
och denna köper du genom att kontakta expeditionen eller genom din förening/klubb.

Anna Karin Bengtsdotter,
ordförande för Miljönämnden

Av Sedat Arif
♥ De tre kortintervjuerna handlar om partiets prioriterade politiska frågor i EU-parlamentsvalet:
fler jobb, ordning och reda på
arbetsmarknaden och ansvarfull
klimat- och miljöpolitik.

»

”After Speech” på Första maj
med Carin och Katrin

Tre S-röster om valet till
Europaparlamentet:

♥ EU kan bli världens främsta region
för klimat- och miljöteknik och framtidsinriktade infrastrukturinvesteringar om någon tar ansvar för det.
Hur kan EU-parlamentsvalet påverka
denna utveckling?
– Genom att den socialdemokratiska gruppen får en majoritet med
den gröna i EU-parlamentet! Därför

»

är det ett viktigt val och alla måste gå
ut och rösta så att
vi får en röd politik
Detta
som påverkar oss
val är
direkt och indirekt.
Detta val är lika viklika
tigt som att rösta
viktigt som
den 14 september
om man vill att vår
valet den 14
politik ska gälla,
september »
säger Anna Karin
Bengtsdotter.

Rizwan Elahi, ordförande
för SSU Malmö
♥ Malmö har en hög ungdomsarbetslöshet liksom många andra
städer i EU. Vi går till val på att EU
ska göra verklighet
av 90- dagars garanJobbtin, det vill säga
att varje arbetslös
garanti
ungdom ska ha
är viktig
jobb eller utbildning inom 90 dagar.
för ungdoVilken
skillnad
marna.»
kan detta göra för
Malmös ungdomar?
– Det är bra att vi är tydliga att vi
satsar på unga i denna fråga! OtroRizwan Elahi.
ligt viktigt i ett jämlikt samhälle. Vi
unga känner sig som en del av samfår ungdomar som snabbt får en syshället, säger Rizwan Elahl.
selsättning vilket bidrar till att fler

»

Joakim Sandell

ordförande Malmö Arbetarekommun

Välkommen
på repskapet!

Kent Jönsson, ordförande
för S-fackklubben TransportSossen
♥ Vi är emot arr Europas löntagare
tävlar om jobben
med lägre löner
Det ska och sämre arbetsHur skulle
vara lika villkor.
EU- parlamentsvavillkor för let kunna påverka
för
alla som jobbar arbetsvillkoren
era medlemmar?
i Sverige.»
–
Lastbilsförarna jobbar i
landet mer än vad
som är tillåtet. Det ska vara lika
villkor för alla som jobbar i Sverige, så att man inte konkurrera
med vem som jobbar billigast till
sämst villkor. Alla som jobbar i
Sverige ska ha samma förutsättningar, säger Kent Jönsson.

»

Alla medlemmar är välkomna
till Malmö arbetarekommuns möte
med representantskapet.
 Måndag den 19 maj kl 19.00

Kockums fritid

 Måndag den 16 juni kl 19.00

Malmö Folkets hus

Tag med ditt medlemskort
för avprickning!
Styrelsen
Kent Jönsson.
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Så vill Socialdemokraterna
att Malmö ska utvecklas
Av Jan Svärd
♥ Det handlar om Malmö och framtiden, möjligheterna att driva utvecklingen i positiv anda framåt, göra
ordentliga satsningar i och för människorna i vår stad.
Det handlar om att det behövs fler
jobb, fler bostäder, bättre skolor och
en jämlik välfärd.
Här är några axplock ur programmet:

Fler jobb
Jobben är den viktigaste frågan för oss
socialdemokrater. Med fler arbetstillfällen och fler Malmöbor i arbete får
vi också råd med en välfärd att vara
stolta över.
• Vi går till val på att knäcka arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, både i Sverige och i Malmö.
• Vi värnar både om det näringsliv
som finns, och ser till att Malmö
ska kunna ta på sig ledartröjan när
nya branscher växer fram.
• Vita jobb, som är ett arbetssätt mot

svartarbete och social dumpning,
ska användas i alla kommunala upphandlingar, även i de kommunala
bolagen.
• Matchningen mellan ungdomarnas
utbildning och den kompetens som
företagen efterfrågar ska förbättras,
bland annat med skräddarsydda
yrkesutbildningar

Barnens bästa
För oss socialdemokrater är det självklart att barnens perspektiv hela tiden
ska vara med när vi bygger staden, så
att barnfamiljer tryggt kan välja att bo,
arbeta och studera i Malmö. Malmös
barn ska få den bästa tänkbara starten
i livet.
• Malmös barn ska ha rätt till skolor
som kan hjälpa dem att fulla av
framtidstro och kraft komma ut i
samhället och på arbetsmarknaden.
• På sikt vill vi socialdemokrater
minska de största elevgrupperna
i grundskolan till cirka 20 elever.
Vi är helt på det klara med att de
höga kraven på kvalitet i förskolan
kräver mer personal och mindre
barngrupper.
• När ekonomin medger det ska Malmö
stad dessutom ta avgörande steg mot

Ny styrelse vald på årsmötet
♥ På årsmötet gjordes val till styrelsen. Leif Jakobsson
valdes om som kassör och Adrian Kaba som studieledare.
Mikael Widéen är nyvald facklig ledare och är också
ganska nyvald LO Malmös ordförande. Katrin Stjernfeldt
Jammeh, Elin Brusewitz och Linda Johnsson valdes som
ledamöter på två år. Till ersättarna valdes Juan Espitia,
Hillevi Larsson, Mathias Persson, Charlotte Malmborg,
Andreas Schönström och Neziya Rahman.
Årsmötet avtackade Ewa Glimhed, den fackliga ledaren,
och Frida Trollmyr som nu lämnar styrelsen.
Nytt för i år var att vi valde 15 ombud till representantskapet tillsammans med 15 personliga ersättare. Detta
är påföljden av förra årets stadgeändringar.
Årsmötet behandlade nio nya motioner och ett helt nytt
kommunalpolitiskt program samt ett politiskt program
kring Ungas Fritid.
Årsmötet gästades av Mattias Olsson, den skånska kandidaten på EU-parlamentslistan.

rätten till 30-timmars förskola för
alla.

som andra och delta aktivt i samhället.

Minskade klyftor

Krafttag för tryggheten

En av politikens största utmaningar är
att ge alla Malmöbor möjlighet att leva
ett tryggt och hälsosamt liv. Med kloka
sociala investeringar vill vi minska
klyftorna. Välfärden ska präglas av
omtanke och omsorgsfull planering.

Malmö ska upplevas som tryggt av alla
invånare och besökare, oavsett ålder
och bakgrund och oavsett var i staden
man bor eller vistas. Kommunen har
ett stort ansvar att minska utsattheten
för brott och öka tryggheten.
• Vi vill se en riktig mobilisering från
hela samhället mot den organiserade brottsligheten.

Respektfull omsorg
En viktig del av välfärden är omsorgen om alla äldre Malmöbor. Äldre ska
kunna leva ett självständigt och aktivt
liv. Alla ska mötas med respekt, ha inflytande och få sina behov tillgodosedda.
• Vi socialdemokrater vill uppnå bättre
kontinuitet i hemtjänsten genom att
minska personalomsättningen och
genom att kontaktpersonen utför en
större del av hemtjänstinsatserna.
• Plats på äldreboende ska finnas för
den som behöver det.
• Socialdemokraterna i Malmö ska
verka för att återföra privat drivna
äldreboenden i kommunal regi.
• Färdtjänsten ska vara trygg och
punktlig.
• Personer med funktionsnedsättning
har rätt att få stöd för att kunna leva

Fler bostäder
Alla Malmöbor ska kunna hitta en
bostad som passar deras plånbok och
behov. Idag byggs det för lite och på
tok för dyrt.
• Det är viktigt att rikta delar av
nyproduktionen till unga som vill
ha bostad.,
• Malmös kommunala bostadsbolag
MKB ska bygga minst 500 lägenheter
varje år.
• De flesta hemlösa i Malmö behöver
bara en bostad, inget annat.

En grön framtid
• Vi vill anlägga fler parker och plantera träd på gator och torg. .
• Malmöborna alltid ska alltid kunna

Foto: Per Wilkens

Vid arbetarekommunens årsmöte
i Limhamns Folket Hus lördagen
29 mars, fastställde man ett
kommunalpolitiskt handlingsprogram.

Ett bildsvep från årsmötet med Malmö arbetarekommun på Limhamns Folkets hus.

välja att gå, cykla eller åka kollektivt.
• För att skapa en mer trafiksäker och
tryggare stad vill vi ta tillvara både
barns, kvinnors och mäns erfarenheter i trafikplaneringen.
• För att få en säkrare trafikmiljö,
bättre luft och mindre buller i
centrum vill vi att fler gator ska bli
gågator.

Ett rikt kulturliv
Kulturlivet och evenemangen spelar
stor roll för människors vilja att slå
sig ned och bo kvar i sin stad. Kulturen
behöver bli mer tillgänglig och finnas i
hela staden. Socialdemokraterna driver
en kulturpolitik för hela Malmö.
• Vi vill fortsätta Malmö stads satsningar på kultur för barn och unga
och på gratis kultur för alla, men
även rikta särskilda insatser till pensionärer, studenter och andra som
inte självklart tar del av kulturlivet.
• Samarbete med ideella kulturföreningar är ett sätt att öka mångfalden
av kulturformer och göra kulturen
tillgänglig för fler.
• Kulturskolan bör även utvecklas
genom att ha mer verksamhet i
stadsområden och på grundskolorna. Det är viktigt att avgifterna

Foto: Per Wilkens

Fler jobb, barnens bästa, minskade klyftor, respektfull omsorg, tryggare stad, fler bostäder, ett rikt kulturliv, en grön framtid...

hålls låga.
• Vi vill hitta nya strukturer för att
stötta stadens kulturskapare, inte
minst det fria kulturlivet.

Aktiv fritid
Socialdemokraterna ser föreningslivet
som en viktig kugge i välfärdssamhället
och en betydelsefull samarbetspartner.
• Vi vill skapa nya fritidsgårdar och
mötesplatser för ungdomar i utsatta
bostadsområden.
• Malmö ska ligga i framkant vad gäller
idrottsanläggningar.
• Stadionområdet ska utvecklas till ett
av Europas största idrottsområden,
med bland annat en ny simarena.
• Vi vill också att det ska byggas fler
konstgräsplaner runtom i staden.
• Vi socialdemokrater stödjer byggandet av en fullskalig sporthall
för funktionsnedsatta.

En blick in i framtiden.
När vi nu blickar in i framtiden ser vi
skolor som ger alla Malmös barn luft
under vingarna. Vi ser ett starkare
Malmö. Ett mera jämlikt Malmö. Ett
Malmö där allt fler människor väljer
att bo och där Malmöbornas öppenhet, kompetens och stolthet är stadens
främsta tillgångar.

Katrin föstanamn till
kommunfullmäktige
Listan till kommunfullmäktige
med 63 namn fastställdes på
årsmötet. Denna toppas av
Katrin Stjernfeldt Jammeh,
som är idag kommunstyrelse
ordförande.

Av Zinaida Kajevic
♥– Det är en stor ära att stå överst
på listan men vi är många som ska
hjälpas åt att genomföra de förslagen som partiet tagit fram för
nästa mandatperiod. Men först ska
vi vinna valet i september, sa Katrin
efter valet.
Intresset har varit stort och många
partikamrater har blivit föreslagna
av sina föreningar och klubbar. Detta
gladde vår ordförande, Joakim San-

dell.
– Vi har som ambition att växa i
valet i september och siktar på 26
ordinarie platser i kommunfullmäktige, sa han.
Joakim var också nöjd med valberedningens arbete och att årsmötet kunde stå bakom förslaget i sin
helhet.
–Vi har beaktat många olika faktorer i våra diskussioner och har försökt skapa en helhet med att både
erbjuda en förnyelse och att behålla
kontinuitet.
– Idag lade vi de sista pusselbitarna på plats inför valen 2014, sa
han.

S-listan till kommunfullmäktige
1. Katrin Stjernfeldt Jammeh. 2.
Andreas Schönström. 3. Frida Trollmyr. 4. Kent Andersson. 5. Carina
Nilsson. 6. Milan Obradovic. 7.
Petra Bergquist. 8. Anders Rubin.
9. Rose-Marie Carlsson. 10. Ilmar
Reepalu. 11. Sofia Hedén. 12. Björn
Gudmundsson. 13. Carina Svensson. 14. Mubarik Abdirahman. 15.
Eva Sjöstedt. 16. Daniel Wolski. 17.
Christina Wessling. 18. Juan-Tadeo
Espitia. 19. Mediha Ahmadi. 20.
Adrian Kaba. 21. Susanne Jönsson.
22. Andreas Konstantinides. 23.
Sanna Axelsson. 24. Anders Nilsson. 25. Birgit Hansson. 26. Marcelo
Arce Castillo. 27. Nasra Abdi Ali.
28. Jan Olsson. 29. Maria Bergqvist.
30. Emil Svensson. 31. Anna-Karin
Bengtsdotter. 32. Bengt Persson.

33. Emilie Olsson. 34. Jörgen Neldestam. 35. Lirije Latifi. 36. Dundar
Gungör. 37. Magdalena Beck. 38.
Sten Svensson. 39. Annika Kramer.
40. Kostadin Cavdarovski. 41. Frida
Andersson. 42. Stefan Pinjefors. 43.
Schengül Özturk. 44. Nihad Pasalic. 45. Therese Jakob. 46. Johan
Sjöstrand. 47. Neziya Rahman. 48.
Fehim Yilmaz. 49. Yasmina Moussaoui Fazzaa. 50. Arwin Sohrabi.
51. Lilian Ekvall. 52. Mats Sjölin.
53. Annika Larsson. 54. Conny Pettersson. 55. Barbro Erlström. 56.
Daniel Johansson. 57. Eva Jönsson.
58. Munir Niazi. 59. Alisar El-Haj.
60. Fredrik Egefur. 61. Nahid Biglari. 62. Martin Hjort. 63. Ulla-Britt
Mattisson.
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Nästa nummer: 12 juni, manusstopp 26 maj).
Övriga nummer utkommer 14 augusti (manusstopp 4 augusti), 16 oktober (manusstopp 2 oktober) samt
11 dec (manusstopp 28 nov).

Nordiskt forum hålls i Malmö
Fyra dagar laddade
med seminarier,
kultur och möten
om jämställdhet
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malmö arbetarekommuns repskap
Måndag 19 maj kl 19.00
Plats: Kockums Fritid
Måndag 16 juni kl 19.00
Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 1

öppettider i maj
Expeditionen har stängt
den 2 maj.
Expeditionen håller stängt
under Kristi himmelfärdshelg
(stängt från 12:00 den 28 maj,
29 maj och den 30 maj)
I övrigt öppet som vanligt.

Sillamacka och kaffe säljs för 15 kronor.
Plats: Per Albin Hanssons födelsehem på Per Albin Hanssons väg 91-93.
Måndag 5 maj kl 10.00 - 12.00
Hillevi Larsson, riksdagsledamot, berättar om sitt uppdrag.

Vårkampanj 2014!
Som vanligt kommer Socialdemokraterna i Malmö att ha
sin vårkampanj! Alla medlemmar är välkomna att vara med
och hjälpa till med flygbladsutdelning! Anmäl gärna att du
kommer till socialdemokraterna@malmo.sap.se eller ring
040- 631 22 30.
Torsdag den 24 april
07.30 - 08.30
Värnhem, samling vid Pressbyrån.
12.00 - 13.00

Triangelns torg, samling utanför Lindex.

Fredag den 25 april
07.30 - 08.30
Södervärn, samling utanför Pressbyrån.
12.00 - 13.00

Gustav Adolfs torg, samling vid McDonalds.

Måndag den 28 april
07.30 - 08.30
Hyllie station.

»

Det här
är en unik
chans att uppleva styrkan i
kvinnorörelsen,
knyta kontakter
och få ny kunskap.»

Café Per Albin

Pub efter jubb – NU på Sir Toby´s
Fredag 25 april kl 17.00-19.00
fredag 23 maj kl 17.00-19.00
Välkommen till vår gemytliga sossepub på Sir Toby´s och en stunds trevlig
samvaro med eftersnack.
Plats: Sir Toby´s Davidhallsgatan 21.

I år står Malmö värd för den
stora konferensen Nordiskt
forum som mellan 12-15 juni
ska behandla nationella och
internationella kvinnopolitiska
frågor.

Till konferensens huvudprogram
behövs biljett som går att köpa på
Nordiskt forums hemsida. Huvudprogrammet kretsar kring tolv teman
och några av områdena är ”Kvinnor i
arbete, lika lön, utbildning och karriär”, ”Feministisk ekonomi – ekoAv Annika Stark
nomisk och social utveckling” och
”Omsorgsarbetet och välfärdssam♥ 15 000 besökare väntas komma till
hälle”. Forumet ska resultera i ett
Malmö för att formulera konkreta
slutdokument med krav och uppmakrav och strategier för att uppnå ett
ningar kring dessa 12 teman som ska
jämställt samhälle.
räckas över till Nordens regeringar
Konferensen grundar sig i FN:s
och parlament.
kvinnokonferens i Beijing 1995 då
Jag träffar alla utom Anita Ullman
regeringar åtog sig att förverkliga
Kradjian i samband med kvinnokretKvinnokonventionen.
Nordiskt
sens årsmöte på Sofielunds Folkets
forum arrangeras av
hus och fångar
organisationer ur den
även Carina
nordiska kvinnorättsNilsson, ordrörelsen i Sverige,
förande för
Norge, Danmark, FinS-kvinnor
land och Island och
Malmö för att
dessa kommer att
få en kommenmötas tillsammans
tar.
med politiker, tjäns– Som ordfötemän, forskare, aktirande i S-kvinvister, representanter
nor Malmö
från civilsamhället,
är det självnäringsliv, myndigklart att jag
heter, allmänhet och
kommer vara
andra aktörer.
på plats under
Många av våra sociforumet. Det
aldemokratiska polihär är en unik
tiker, på nationell,
chans att uppregional och komCarina Nilsson, leva styrkan i
munal nivå, kommer
ordförande i S-kvinnor kvinnorörelatt medverka i konfesen, knyta konrensen på olika sätt.
takter och få ny
En arbetsgrupp från S-kvinnor som
kunskap. I min roll som kommunalbestår av Magdalena Beck, Birgitta
råd är jag stolt över att Malmö stads
Eriksson, Anita Ullman Kradjian
jämställdhetsarbete ligger i framkant
och Valentina Stojanovska arbetar
och att vi har tagit en aktiv roll som
för fullt med att planera organisatiovärdstad, säger Carina Nilsson.
nens medverkan i forumet.
I vilka sammanhang kommer
Konferensen kommer att äga rum
S-kvinnor att synas på forumet?
på Malmö arena och Malmömässan.
Programmet innehåller bland annat
Magdalena Beck svarar:
seminarier, utställningsmontrar och
– Vi kommer att ha ett seminarium
kulturaktiviteter och en stor del av
i huvudprogrammet där bland annat
detta är gratis.
Magdalena Andersson och Carina

Aktuellt

KALENDERN

12.00 - 13.00

Triangelns torg, samling utanför Lindex.

Tisdag den 29 april
07.30 - 08.30
Centralen, samling vid nya ingången mot
kanalen.
12.00 - 13.00

Södervärn, samling utanför Pressbyrån.

Onsdag den 30 april
07.30 - 08.30
Södervärn, samling utanför Pressbyrån.
Kulturinslagen blir många på forumet. Här affischen om forumets
kulturframträdanden.
Nilsson kommer att medverka. Det
kommer att handla om hur S-kvinnor kan bidra till att göra världen
mer jämställd. S-kvinnor kommer
även ha en monter på mässområdet
där besökarna kan
träffa S-kvinnor
och prata politik.
Varför vill
S-kvinnor
vara med på
forumet?
– Det är en bra möjlighet att nätverka med andra organisationer som
har samma mål som S-kvinnor både i
Norden och här i Malmö. Det är också
ett bra tillfälle att inhämta kunskap
som kan ligga till grund för vassare
motioner inom partiet, säger Magdalena Beck.
Valentina Stojanovska:
– Det är viktigt att S-kvinnor som
är en så stor organisation syns i de

här sammanhangen och är med och
påverkar. Jag hoppas att organisationen och vi som är aktiva får energi
av forumet så att vi kan driva våra
frågor effektivt i partiet. Det kommer
kännas mäktigt när så
många samlas kring de
här frågorna och lyfter
upp dem på agendan.
Varför tycker ni att
Malmös socialdemokrater ska gå på
forumet?
– Jämlikhet och jämställdhet är
framtidsfrågor där partiet måste
ligga i framkant för att vår politik ska
kännas relevant. Ur den synvinkeln
är det här en chans som man inte får
missa. Det är gratis inträde till en stor
del av forumet så mycket utav det som
pågår under konferensen kommer att
vara tillgängligt för alla Malmöbor,
säger Birgitta Eriksson.

Socialdemokratiska föreningar
Malmö socialdemokratiska förening
Torsdag 8 maj kl 18.30
Brännpunkt
Syrien – kriget, flyktingarna och framtiden,. Alla välkomna på seminarium med tre framstående föreläsare.
Plats: Per Albin Hanssons födelsehem.
Västra Innerstadens Socialdemokratiska förening
tisdag 22 april kl 19:00
Medlemsmöte
Gäst: Marie Granlund.
Plats: Korsvirkeshuset, Beriddaregatan 25.
Kommunals S-fackklubb
måndag 5 maj kl 18:00
Medlemsmöte
Gäst: Marie Granlund.Anmälan till ordföranden.
Plats: Limhamns Folkets hus.
Sentrum Socialdemokratiska förening
lördag 26 april kl 11.00
Studiecirkeln ” Ett ojämligt Malmö”
Plats: Mosaiken på Porslinsgatan.
lördag 24 maj kl 18.00
Plats: Mosaiken, Porslinsgatan 3.

Studiecirkel

Medlemsmöte

Hjärteress
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Smått & stort

Päronträd ska hedra
August Palms minne
♥ Malmös kommunstyrelse har
beslutat att plantera ett minnesträd
för August Palm, en av 1800-talets
socialdemokratiska föregångare.
Palm höll som bekant ett anförande från en serveringsbalkong i
ett nu försvunnet päronträd.
Joakim Sandell, ordförande för
Socialdemokraterna i Malmö, är
väldigt glad över beslutet.

– August
Palm stod
upp mot
dåtidens
orättvisor
och har betytt mycket för vår stad.
Det är absolut rätt att den delen
av historien, det vill säga arbetarrörelsens historia, uppmärksammas, säger han.

S-kvinnor i Malmö fortsätter att
ledas av Carina Nilsson
♥ S-kvinnor i Malmö valde Carina
Nilsson till ordförande på årsmötet
den 1 april 2014.
– S-kvinnor i Malmö utvecklar sin
verksamhet och det arbetet vill jag
absolut vara med om. Det är en stor
ära att få förnyat förtroende att vara

ordförande för S-kvinnor i Malmö.
Nu går vi starka in i valrörelsen för
att vinna valen 2014, säger Carina
Nilsson.
”S - kvinnor i Malmö” är paraplyorganisation för fem socialdemokratiska kvinnoklubbar i Malmö.

Läs vad som händer i regionen!
♥ Aktuell information om vad som
händer i Region Skåne kan du få
genom att besöka sidan: www.sjukvardsvalet.se
Du kan också anmäla dig till
Henrik Fritzons nyhetsbrev via hemsidan www.henrikfritzon.org eller

att gå in och gilla facebooksidan
på www.facebook.com/henrikfritzonrs
Glöm inte att sprida nyheterna så
att fler ser vad som händer i Region
Skåne. Läs, länka till vår politik,
dela på facebook och sprid!

Laila och Gerth fick medalj
♥ Laila Soerich och Gerth Österberg
fick Hjalmar Branting-medaljen, som
tack för sina insatser för partiet, vid
arbetarekommunens årsmöte i mars.
Laila Soerich började sitt politiska
engagemang som fackligt aktiv i Kommunal. Hon var med och bildade en
socialdemokratisk fackklubb, Kommunalrosen, där hon var ordförande
i flera år.
Laila har också haft kommunala
uppdrag, samtidigt som hon varit en
mycket aktiv medlem och valarbetare. Hon var med
och organiserade
samt genomförde
ringcentralen i
flera valrörelser i
Malmö. Det handlar om tusentals
långa samtal med
målet att övertyga
Malmöborna att
lägga sin röst på
vårt parti.
Gerth
Österberg blev medlem
Gerth
i Hotell och RestauÖsterberg
tacktalar.

Laila Soerich i talarstolen.
rang fackförbundet 1959 och därefter
medlem i Sjöfolksförbundet.
Under sina år i facket var han med
i många tuffa förhandlingar bland
annat i den tuffa förhandlingen
mellan Sjöfolksförbundet och Rederierna 1971. Gerth hade flera politiska
uppdrag i Malmö såsom ledamot i
MKB-styrelse samt Socialdistriktsnämnden i Fosie.
Gerth har alltid ställt upp när
partiet kallade. Från att vara transportansvarig under valrörelser, partikongressen till att köra sin lilla traktor
när Fosie socialdemokratiska förening
skulle organisera Valborgsfirandet på
Gullviksborg.

Nästa Hjärter ESS kommer den 12 juni

Ett rött eller blått Europa?
♥ Den 25:e maj inleds supervalåret med
Europarlamentsval. Precis som i de övriga valen
handlar det om värderingar. Vilket Europa vill
vi se framöver? Ett rött och solidariskt eller
ett blått och egoistiskt. Egentligen är det inte
svårare än så.
För att ta ställning behöver man inte kunna
hur EU är organiserat. Om man sympatiserar
med de socialdemokratiska värderingarna i Sverige så gör man det med allra största sannolikhet också i EU.
Den ekonomiska och sociala krisen har slagit
hårt mot Europa. 26 miljoner EU-medborgare
saknar jobb. Nästan 6 miljoner av dem är unga.
Det är ofattbara siffror, ett misslyckande och
ett enormt slöseri. Ett Europa som helt enkelt
halkar efter. Därför är kampen mot arbetslösheten vår viktigaste uppgift såväl i Sverige som
i EU.
Högerns ensidiga åtstramningspolitik har
inte fungerat. Efterfrågan har minskat samtidigt som utgifterna för arbetslösheten har ökat.
Vi vill satsa mer på forskning och utveckling.
Investera mer i utbildning och infrastruktur.
Precis som i Sverige vill vi sätta Europas unga i
arbete genom att förverkliga den gemensamma

ungdomsgarantin med rätt till utbildning,
praktik eller arbete.
Schysta villkor på arbetsmarknaden borde
vara en självklarhet. Men sedan Lavaldomen
slog ned som en bomb har den fria rörligheten
överordnats fackliga rättigheter. Konkurrensen
inom EU ska bygga på kunskap och kompetens. Att konkurrera med låga löner och sämre
villkor är ingen lösning för framtiden – vare
sig i Sverige eller i EU. Vi måste tillbaks till
ordningen där svenska kollektivavtal gäller för
alla som jobbar i Sverige. Därför kräver vi att
det införs ett socialt protokoll som garanterar
fackliga och sociala rättigheter.
Högern i Europa driver också nu på för
att små och medelstora företag ska undantas
från EU:s arbetsmiljöregler. Om detta förslag
förverkligas riskerar 9 av 10 att få ett urholkat
skydd vad gäller hälsa och säkerhet. Kvalificerat
vansinne men inte desto mindre sant.
Vår tids största utmaning är klimatomställningen. Brist på handling idag leder till sämre
liv för framtida generationer. Därför vill vi att
EU ska vara en ledande global kraft för en pro-

gressiv miljö- och klimat politik.
Vi vill ha tuffa mål för utsläpp,
förnybar energi och energieffektivisering. Dessutom vill
vi förbjuda kemikalier som
skadar människor och miljö.
Jag behöver väl inte säga att
högern såväl i Sverige som i
EU är emot såväl införandet av en ungdomsgaranti, socialt protokoll
som hårda miljö- och
klimatkrav.
Det är detta valet
handlar om!
Rött eller blått!

Marie
Granlund

riksdagsledamot S

