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Hör religion och politik ihop?
Stadsvandra i arbetarrörelsens spår
Koncert till minne av Utöya
»Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare
genom nya satsningar i kloka
sociala investeringar »
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BUDGET 2014

Löfven drog
storpublik
Sidan 3

Stora sociala
investeringar
i Malmö
Milan och Anders
i nya roller

Kirseberg-Segevång
driver lokala frågor

♥ Milan Obradovic tar hand om stadsbyggnadsfrågorna efter Anders Rubin som tar över
skolfrågorna i Malmö.

♥ Vad hände med statyn över Kirsebergs kände
brottare Gustav Freij? Vi har knackat på hos
Kirseberg-Segevångs S-förening.
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Det framtida arbetet gör
vi tillsammans...
Jag vet att jag har skrivit det flera gånger –
men valen närmar sig!
♥ I början av september drar vi igång kyrkovalrörelsen exempelvis. Innan dess ska vi samla
flera föreningar och klubbar för att ha en mjukstart på valrörelsen inför valen 2014.
Vi måste tänka på nästa kommunalpolitiska
handlingsprogram och vi måste bestämma vilka
metoder vi ska använda oss av för att åstadkomma valvinst 2014.
Det är många bitar som ska stämma men om
vi gör jobbet rätt under hösten kommer det att
ha bäddat väl för smidiga valrörelser.

Tack till Ilmar Repalu
Nu är i alla fall en annan stor pusselbit nästan
på plats. De nya politiska nämnderna påbörjar
sitt arbete från och med den 1 juli. Även i stadshuset kommer vi att ha förändringar då Ilmar
Reepalu lämnar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.
Jag får ta tillfället i akt här och tacka Ilmar
Reepalu för allt som han har gjort för staden och
för vårt parti under de åren som han har varit
kommunstyrelsens ordförande. Tack för att du

lämnar ett fantastiskt arv efter dig!
Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare genom
nya satsningar i kloka sociala investeringar. Vi
vet alla att dessa behövs. Malmö behöver byggas
ihop och vi har ett bra lag i stadshuset som kan
leda det arbetet. Samtidigt är jag glad för
att Ilmar fortsätter
Vi Malmö
sitt arbete i partiet,
behöver
till exempel som ordbyggas ihop
förande för partiets
och vi har ett
valberedning.
bra
lag
i
stadshuset
Vi behöver alla
som
kan
leda
det arbekrafter. Gamla som
nya, rutinerade som tet. »
orutinerade. Det framtida arbetet gör vi tillsammans.
Om vi vill att allmänheten ska känna förtroende för oss måste vi visa att vi har förtroende
för varandra. Vi kommer att be människor att
visa förtroende för oss i september 2013
och under två val 2014.

»

Stefan Löfven drog stor
publik på Första maj
Årets Första maj- firande var mycket välbesökt. Kanske till en del eftersom att det var
vackert väder men förmodligen kom det
mycket folk eftersom partiledaren Stefan
Löfven var årets talare.

Joakim Sandell

ordförande Malmö Arbetarekommun

Bilder: Jens Ohlsson

Fler jobb och bättre skola
I början av maj presenterades vårt budgetalternativ på
riksplanet. Nedan presenteras
de större åtgärderna som finns
i förslaget lite kort. Helheten
hittar du på partiets hemsida.
Av Zinaida Kajevic
♥ Vår budgetalternativ grundar sig
i det faktum att vi har en arbetslösheten på 7,5 procent. Det är högre
än flertalet jämförbara europeiska
länder. Ungdomsarbetslösheten har
bitit sig fast på en mycket hög nivå.
Antalet långtidsarbetslösa har mer
än fördubblats på fem år.
Den ekonomiska utvecklingen i
Sverige hålls tillbaka av den otillräckligt fungerande arbetsmarknaden.
Detta begränsar hur mycket pengar
det finns för nya ekonomiska reformer.
Vår bedömning är att reformutrymmet år 2013 uppgår till 18 miljar-

der kronor vilket är mindre pengar
än regeringens utrymme.
Anledningen är helt enkelt att vi
inte föreslår några icke-finansierade
åtgärder. Regeringen valde exempelvis att sänka bolagsskatten med 16
miljarder kronor. Hälften av den
sänkningen är lånefinansierad trots
att budgetreglerna inte medger kraftiga ofinansierade insatser i närtid.

Satsning på skolan
Vårt mål är att Sverige ska ha en
världsledande utbildningsnivå.
Resultaten i skolan sjunker och det
måste brytas.
Detta kan vi göra genom att bland
annat stärka lärarnas kompetens,
satsa på läxhjälp och införa skolplikt
på sommaren. Dessutom avsätter vi
pengar till mindre klasser. Vidare
föreslår vi närmare 30 000 nya utbildningsplatser inom yrkesvux, komvux,
yrkeshögskola samt högskola och
universitet.

♥ Stefan Löfven talade om arbetslösheten i första
hand men han tog även upp den potential som

finns i Malmö och de möjligheter som stor framför oss.
Demonstrationståget hade uppskattningsvis
2800 deltagare medan vi samlade cirka 8 500
personer i Folkets Park.
Många medlemmar hjälpte till med arrangemanget: att transportera saker från Folkets
hus, sätta upp bord, vara demonstrationsvakter,
plocka bort allting efteråt… Stort tack till er alla!

Detta är en satsning mot arbetslösheten men också på den kompetens
som behövs på dagens arbetsmarknad. Trots den höga arbetslösheten
har många företag svårt att rekrytera
personal med rätt kompetens.

Jobbgaranti för unga
Ingen ung person ska vara arbetslös mer än 6 månader. Vi vill satsa
brett på Yrkesintroduktionsjobb.
Inom dessa ges unga nyanställda ges
möjlighet att kombinera jobb med
utbildning inom yrket. En satsning på
bristyrken ska utformas i nära samverkan med det privata näringslivet
och andra arbetsgivare.
Hur finansierar vi detta?
Den största delen kommer från
avskaffad nedsättning av socialavgifter för unga som redan har ett
jobb, är sparar vi mer än 14 miljarder
kronor, samt från avskaffad nedsatt
krogmoms, 5,4 miljarder kronor.
Hjärteress
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Bild: Per Wilkens

Stora sociala investeringar
i Malmös budget
Katrin Stjernfelt Jammehs första budget
för Malmö stad innehåller stora satsningar på sociala investeringar.
Av Annika Stark
♥ 2014 års budget läggs i tuffa ekonomiska
tider med hög arbetslöshet och svag ekonomisk
återhämtning.
Det visar sig i att kostnader för ekonomisk
hjälp och hemlöshet är höga och fortsätter
att öka.
Samtidigt står Malmö inför en stor utbyggnad av förskolan för att klara av att möta
behoven av antalet platser. I fokus för budget
2014 är att förbättra elevernas skolresultat,
bryta försörjningsstödsberoendet, särskilt för
barnfamiljer och att bygga ihop Malmö med
sociala investeringar.
Budgetförslaget presenterades för Malmö
arbetarekommuns representantskap 13 maj
och den 18-19 juni är det budgetdebatt i Kommunfullmäktige. Den totala budgeten för
Malmö stad 2014 är cirka 15 miljarder kronor.

Sociala investeringar
Katrin Stjernfeldt Jammeh tillträder som kommunstyrelsens ordförande 1 juli och visar med
budgetförslaget att det är dags att satsa på
sociala investeringar för att möta de behov
som finns i staden.
– Den unga, moderna och globala kunskapsstaden ska byggas samman genom kloka sociala
investeringar. På samma sätt som vi har investerat i det fysiska Malmö så behöver vi investera
i det mänskliga Malmö. Vi behöver satsa på bra

uppväxtvillkor, på det livslånga lärandet och
på att minska barnfattigdomen, säger Katrin
Stjernfeldt Jammeh.
En av Malmös största utmaningar är att förbättra skolresultaten.
Alla elever ska ha tillgång till bra skolor och
bra utbildning så att deras förutsättningar att
lyckas i skolan är de allra bästa. Skolorganisationen görs om från och med den 1 juli 2013
och för att lyfta den pedagogiska kvaliteten
förstärks skolsektorn samtidigt med 50 miljoner kronor.
Den satsningen fördubblas 2014 till 100
miljoner kronor. Dessutom fortsätter språksatsningen om 24,6 miljoner kronor per år
även 2014.

♥– Laget blir nu komplett. Milan tillför vårt lag ytterligare kompetens och
energi, säger Joakim Sandell, arbetarekommunens ordförande.
Han konstaterar att skolan är en
av Malmös viktigaste frågor.

incitament för att jobba mer effektivt med
försörjningsstödet.
På personalpolitikens område läggs resurser på att minska timanställningar och andra
otrygga anställningar till förmån för fastare
anställningsformer.

med delade turer samt vad kommunen kan
göra för att undvika det.
Det görs mycket för att minska på oskäliga
löneskillnader mellan likartade yrken och ett
led i det är att strategin för jämställd personalpolitik ska implementeras under 2014.

Delade turer undersöks

Fler LSS-platser

En annan viktig fråga är att Malmö stad, ihop
med facken, ska undersöka hur vanligt det är

Utbyggnaden av LSS är en nödvändig åtgärd
för att tillfredsställa behovet av boendeplatser.

Det är främst servicebostäder som ligger i
anslutning till verksamheter med personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen som
kommer att byggas. När nya bostadsområden
växer fram i staden är det viktigt att LSS-bostäder planeras in från första början. Utbyggnaden
av LSS förväntas kosta drygt 29 miljoner.

»Den stora utmaningen är att bygga staden hel»
Av Annika Stark
♥ Under de senaste fem åren, då Katrin
har varit vice ordförande för Kommunstyrelsen, har hon fått insyn i vad som
krävs för uppdraget.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Du har varit vice ordförande i Kommunstyrelsen i fem år, vad tar du
med dig från de åren nu när du ska

– Anders Rubin är en av våra mest
erfarna och politiker. Hans uppgift
blir nu att axla rollen som ordförande
till den kommande grundskolenämnden.
Anders Rubin:
– Jag ser framför mig att fortsätta
det arbete Katrin påbörjat och tillsammans med alla i skolverksamheten - elever, föräldrar, lärare och
ledningspersonal - se till att Malmö
steg för steg får Sveriges mest framgångsrika skolverksamhet, säger
Anders Rubin.

Majoritetstyret i Malmö presentera sitt budgetalternativ. Katrin Stjernfelt Jammeh (S) flankeras av Martina
Nilsson (V) och Nils Karlsson (MP).

Stöd till utsatta barnfamiljer

1 juli tar Katrin Stjernfeldt
Jammeh över ordförandeskapet
för Malmös Kommunstyrelse
efter Ilmar Reepalu.

Milan Obradovic tar över stadsbyggnadsfrågorna
efter Anders Rubin, som blir skolkommunalråd.

Milan Obradovic är nytt socialdemokratiskt kommunalråd
i Malmö. Han tar över stadsbyggnadsfrågorna efter Anders
Rubin, som tar hand om skolfrågorna efter Katrin Stjernfelt
Jammeh.

Bra skolor

Försörjningsstödet har ökat kraftigt de senaste
åren. Ungefär hälften av dem som söker försörjningsstöd uppges ha arbetslöshet som främsta
orsak till behovet av stöd.
Andelen barnfamiljer med ekonomiskt
bistånd är hög och därför tas nya riktlinjer fram
inom försörjningsstödet gällande just barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd.
Barn som växer upp i familjer som får försörjningsstöd en längre tid löper stor risk att drabbas av ohälsa och dåliga skolresultat. För 2014
avsätts 30 miljoner kronor till utvecklingen av
en arbetsmodell som ska förkorta tiden hushållen är beroende av försörjningsstöd.
En utredning ska göras för att hitta bra

Milan
och
Anders
i nya
roller

ta över som ordförande?
– Jag har lärt mig mycket om staden,
om kommunens verksamheter, om hur
olika saker hänger ihop och om vikten
av att få olika verksamheter att dra åt
samma håll. Som vice ordförande har
jag fått möjlighet att greppa hela bredden, och som kommunalråd möjlighet att gå mer på djupet i vissa frågor.
Först de sociala frågorna och sedan
skolfrågorna.
– Under åren har jag också träffat
malmöbor som på olika sätt jobbar

för stadens bästa, alltifrån enskilda
individer, anställda, föreningar och
företag. Det känner jag att jag kommer
att ha nytta av.
Du har ju jobbat tätt ihop med
Ilmar under dessa år. Vad ser du
som Ilmars största styrkor som
ledare?
– Ilmar har ett engagemang utöver
det vanliga. Han är tydlig och målmedveten och alltid påläst. Det inger
respekt.
– Dessutom har han vågat driva flera

frågor som ibland varit kontroversiella.
Jag är övertygad om att mod är viktigt.
Bra ledare vågar gå före.
Vad ser du som de främsta utmaningarna i ditt nya uppdrag?
– Den stora utmaningen är att
bygga staden hel. Idag är det alldeles
för många som inte har något jobb att
gå till och som inte klarar skolan. Det
är orättfärdigt och det är ett extremt
slöseri med resurser.
– En annan utmaning är naturligtvis att, med bara drygt ett år kvar till

valet, lyckas bygga upp ett förtroende
bland malmöborna för den nya kommunledningen och partiets politik.
Samtidigt så vet ju Malmöborna att
Socialdemokraterna vid makten innebär utveckling och framtidstro i staden.
– Men för att vinna valet, så att vi kan
fortsätta bygga Malmö starkt, krävs att
vi alla tillsammans kavlar upp ärmarna
och jobbar ihop.

Fem ledamöter i pensionärsutskottet, från vänster Kerstin Sverin, Berit
Holtz, Leif Holmgren, Leif Bengtsson och Eva Sjöstedt. Ahmed Lalehzar
ingår också i utskottet, men kunde inte vara med vid fototillfället.

Pensionärsombuden
ute på kampanj!
Pensionärsutskottet fortsätter sitt arbete med att aktivera
pensionärsombuden.
♥ Nu har man kommit så långt som
att man är ute på kampanjer med
eget material som har tagits fram
i samråd med pensionärsombuden
under två träffar.
Idag finns det 1,7 miljoner pensionärer i landet. Det är viktig väljargrupp för oss. Kampanjen heter
”Pensionär till pensionär” och
kommer att pågå ända fram till de
allmänna valen 2014.
Kampanjfoldern tar upp frågor

från riks-, region- och kommunnivån som berör pensionärsgruppen.
– Pensionärsombuden är viktiga
resurser. Vi hoppas att de ska få upp
frågor som berör äldre i sina föreningar och klubbar, säger Eva Sjöstedt
som är sammankallande i utskottet.
Pensionärsombuden ska samlas
1-2 gånger per år för utbildning och
samråd.
Däremellan ska de vara ute och
besöka pensionärscentran och olika
mötesplatser. Och naturligtvis tänka
på att många äldre har möjlighet och
vill rösta i kyrkovalet i september.

KALENDERN
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Aktuellt
REGNBÅGSFESTIVAL 26-30 juni 2013
I år tidigareläggs Regnbågsfestivalen! Temat
är därför ”Sommar, kärlek, ljus och
glädje”.
Hela festivalen är en heteroinkluderande hyllning till kärleken och respekten människor emellan. Det blir en bred
festival som inbegriper både kunskap med akademisk
tyngd och bredd samt olika organisationer som berättar
om sitt intresse för hbtq-frågor.
Den traditonella paraden hålls på lördagen och avslutas i
Folkets Park därdet blir fest och uppträdande.
Glada partiaktiva medlemmar, som ser fram
emot S-föreningens grillfest den 18 juni.

Torsdag 27 juni kl 17.00-18.45
Partidebatt
Socialdemokraterna medverkar vid partidebatten.
Foto: Jan Svärd

Kirseberg-Segevångs S-förening driver lokala frågor:

Skulpturen som försvann irriterar
Kirseberg-Segevångs socialdemokratiska förening har funnit
i många år och hart sedan 1988
en partilokal på Sandbackegatan 10 i Kirseberg.
Av Jan Svärd

♥ Från denna utgår partiverksamhet.
Här man sina möten, studiecirklar
och sammankomster.
I valtider är det föreningens valcentral. Här packar medlemmarna
valmaterial och smider planer att
partiet ska få fler valröster och fler
medlemmar.
Hjärter Ess har besökt föreningen
vid ett av sina öppna styrelsemöten,
där S-föreningens vice ordförande
Annika Larsson skötte mötesklubban och ordföranden Lennart Berger
föredrog de ärenden, som fanns på
den uppgjorda dagordningen.

Många frågor
Det fanns många frågor på ”tapeten”.
Från arbetarekommunens senaste
representantskap rapporterades om

partikongressen som hölls den 3-7
april i Göteborg.
– En mycket lyckad kongress hade
genomförts, rapporterade Lennart
Berger. Men även den nya distriktsindelningen från tio till fem stadsdelsområden hade diskuterats.
I detta har nuvarande Centrum
och Kirseberg slagits samman och
från den 1 juli bli Stadsdelsområdesnämnden Norr.
S-föreningens möte tog upp flera
diskussionsämnen. Föreningens
senaste flygbladsutdelning var ett.
– Vi koncentrera oss på att dela ut
vid köpcentra och riktar oss också till
hushållen inom Segevångsområdet.
Inriktningen är att i första hand försöka behålla de väljare som röstade
på oss i förra valet, men givetvis även
öka antalet, säger Bjarne Vanlid.
– Vid hushållsutdelningen har vi
också uppmärksammats på behovet
av att ha tillgängligt partimaterial på
olika språk. Detta måste uppmärksammas i kommande valarbete.

Försämrat genom privatisering

Förargelsens skylt i
Kirseberg:
”Mobackestigen” som
av någon
anledning
ersatt skylten ”Gustaf
Freijs stig”.
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Per-Erik Persson tog upp om att den
borgerliga regimens politik slår hårt
för pensionärer och sjuka.
– Högkostnadsskyddet blir sämre
och sämre, sa han.
Mötet diskuterade ingående den
nuvarande apoteksverksamheten.
Att den blivit sämre var mötet om
att överens om. Privatiseringen, som
borgarna genomfört, har inte gett
den mångfald som utlovats. Tvärtom.
Flera från mötet hade också noterat att fel som begått, ”mörkas” med
skäl att det är företagshemligheter.

Därmed ingen öppen allmän insyn.
– Så kan vi inte ha det, menade
mötesdeltagarna.

Skulpturen som frös inne
Även förre världsmästaren och olympiska medaljören i grekisk romersk
brottning, Gustav Freij, från ”Backarna” i Kirseberg, diskuterades vid
mötet.
Skälet var att den skulptur (”Nu
djävlar …”), som på förslag av den
socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen och av kommunfullmäktige 1997 beslutades ska stå i
Gustaf Freijs plantering på Kirseberg,
inte blivit verklighet.

Sorligt handlagt
– Det är en beklaglig handläggning,
som slutade i att kulturnämnden
2008 drog tillbaka förslaget för vilket

avsatts 430.000 kronor. Ännu mera
beklagligt är att de inte inkommit
med något annat förslag som lösning,
säger S-föreningen ordförande Lennart Berger. --- Den socialdemokratiska motionen inlämnades 1992, så det har funnits gott om tid för att göra detta,
fortsätter han.

Förargelsens skylt
Och inte nog med detta
– Och som om inte detta är nog.
Skylten som visar ”Gustaf Freijs stig”
har tagits bort och över en natt ersattes med skylten ”Mobackastigen”.
– Vi kommer nu att skriva till arbetarekommunens representantskap
för att få en upprättelse till stånd. Det
som skett är inte acceptabelt, säger
Lennart Berger.

FAKTA om Gustaf Freij
♥ Gustav Freij kom från Backarna i Kirseberg, Malmö. Han föddes 17 mars 1922
och dog 4 augusti 1973.
Freij brottades för IK Sparta i Malmö. Klubben bildades 1904 och har sedan dess varit en av Sveriges mest
framgångsrika brottningsklubbar. Klubben har tagit 17
medaljer i VM eller OS.
Gustav Freij tog OS-guld i grekisk-romersk brottning
67-kilosklassen 1948 i London. I samma klass tog han 1950
VM-silver, 1952 OS-silver, 1953 VM-guld, 1955 VM-brons
och 1960 OS-brons. Jobbade som tryckare på Allhems
tryckerier i Malmö.
Sedan 36 år tillbaka har föreningen till minne av Gustaf
Freij varje år genomfört Gustaf Freij Cup. Det är ett arrangemang som vid varje tillfälle engagerar massor av barn
och ungdomar i brottningstävlingar.
IK Sparta, alltid är förknippad med Kirseberg, är fortfarande en av de absolut
ledande klubbarna inom svensk brottning.

Lördag 29 juni
Socialdemokraterna deltar i paraden. Mer info på
rfsl.se/malmo.

Parad

Familjefest i Folkets park
Lördag 10 augusti
Socialdemokraterna i Malmö i samarbete med Ibn Ruschd
och ABF Malmö. Mer information kommer inom kort.
LO Malmö fyller 100 år
Onsdag 28 augusti
Märkesdag för Malmös fackliga rörelse.

Socialdemokratiska föreningar
Möllevångens socialdemokratiska förening
Malmö SSU
Malmö S-studenter
Måndag 22 juli
Koncert
Koncert till minnet av Utöya. En speciell Facebook-sida med
information kommer att lanseras med information kring
evenemanget.

Historiska vandringar
Upptäck Malmö – det var här det började
Torsdag 27 juni kl 15.00-16.15
Onsdag 28 augusti kl 15.00-16.15
Det var i Malmö allt började för svensk socialdemokrati.
Professorerna Roger Johansson och Lars Berggren vandrar
till Malmös första Folkets hus och vidare förbi klassiska
arbetarkvarter upp till Möllevångstorget, platsen för bittra
kravaller, idag en läcker handelsplats med blommor och

Expeditionens
öppettider i sommar
Expeditionen har stängt veckorna
28 till 31. Ni är hjärtligt välkomma
både innan och efter denna period!!

frukt. Turen avslutas i Folkets park. Ingen föranmälan och
turen är kostnadsfri.
Arr: ABF och danska systerorganisationen AOF.
Samling: Triangeln (vid Fontänen).
UPPTÄCK MALMÖ – danska spår i staden
Onsdag 26 juni 15.00-16.30
Torsdag 22 augusti 15.00-16.30
Malmö var dansk längre än staden varit svensk. Följ författaren Jeanette Rosengren när hon vandrar genom det äldsta
– och därmed danska – Malmö. Vandringen startar vid S:t
Petri kyrka och olika bilder ur stadens historia lyfts fram;
personöden och byggnader varvas med sammansvärjning,
pest och sillfiske. Turen avslutas på Gamla kyrkogården
vid Gustav Adolfs torg där vi möter en dansk bildhuggare.
Ingen föranmälan och turen är kostnadsfri.
Arr: ABF och danska systerorganisationen AOF
Samling: Malmö central, i vänthallen vid Forex.

Café Per Albin
Under sju måndagar på rad serveras våfflor med kaffe för 15
kronor ute i trädgården. Oftast med underhållning
Plats: Per Albin Hanssons födelsehem på Per Albin Hanssons väg 91-93.
Måndag 1 juli, 13.00- 15.00
Måndag 8 juli, 13.00- 15.00
Måndag 15 juli, 13.00- 15.00
Måndag 22 juli, 13.00- 15.00
Måndag 29 juli, 13.00- 15.00
Måndag 5 augusti, 13.00- 15.00
Måndag 12 augusti, 13.00- 15.00

Magnoliakören
Stefan Lindhe
Stefan Lindhe
Stefan Lindhe
Hillevi Larsson

Sommarscen i Malmö
♥ Mellan den 14 juni och den 10 augusti pågår Malmös
populära satsning Sommarscen.
För åttonde året bjuder staden på konserter, föreställningar
och filmvisningar med fri entré runt om i hela Malmö.

Malmö
Folkets
park 1909.
Stortrejk.
Danska
LO:s ordförande
Stauning
talar.

Programmet inleds med chilensk hiphop med Ana Tijoux,
musikteater för tweens och samtida scenkonst om parsamhet, och avslutas med jordansk film, cirkus och dataspelsmusik med Malmö Symfoniorkester.
Däremellan presenteras alltifrån dockteater i Kroksbäcksparken och Beijers park till vandringsdans i Hyllie, tysk
operett uppifrån ett träd i Kungsparken och ståuppkomik på
Pildammsteatern.
Hela programmet finns på www.malmo.se
Hjärteress
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POSTTIDNING B

Smått & stort

Studieupptakt och studier

Möte
om den
skånska
sjukvårdskrisen

♥ Studieutskottet har haft en studieupptakt för studieledarna i början
av juni månad. Den främsta anledningen är informationen kring
de valstudier som kommer att ges
under hösten.
Under våren har samtliga tre
medlemsutbildningar gått: om vår
historia, vår organisation och om
vår ideologi. De kommer att fort-

sätta att ges. Vidare har två uppskattade studiecirklar gått under
våren, en om arbete åt alla och en
om kunskapsskola där alla elever
lyckas. Föreningarna och klubbarna
kan hitta materialet på socialdemokraterna.abf.se
Det är bara att ta en titt och starta
egna cirklar om våra två främsta
politikområden.

Samarbetsavtal med SPD Kiel
Elin Brusewitz, Hanna Ljungberg och Miguel
Ganzo deltog aktivt i mötet om den skånska
sjukvårdkrisen.

♥ I slutet av april bjöd Sorgenfri socialdemokratiska förening och ABF
in till en kväll på temat ”Kris i den
skånska sjukvården”.
Regionråd Henrik Fritzon berättade om hur den borgerliga majoriteten tillsammans med miljöpartiet
under sin tid vid makten har skurit
ner på personal, ökat avgifter, ständigt omorganiserat samt privatiserat
en rad verksamheter genom vårdvalssystem.
Henrik Fritzon beskrev sedan hur

det socialdemokratiska alternativet
i Region Skåne ser ut:
– Genom att höja skatten med 60
öre blir budgeten drygt en miljard
större och då kan nedskärningarna
stoppas,
– 500 fler personer anställas inom
sjukvården, avgiften inom primärvården slopas och en rad andra
satsningar på förbättrad kvalitet
och tillgänglighet göras”.
Miguel Ganzo

♥ Malmö arbetarekommun har
tecknat ett samarbetsavtal med
det socialdemokratiska partiet i
Kiel. Tidigare har det funnits goda
kontakter men dessa har successivt
minskat.
Samarbetet innebär att det
kommer att anordnas möjligheter
att träffas, både i Malmö och Kiel,
för att utbyta erfarenheter kring
vår organisation och de politiska
frågor vi driver.
Etablerandet av Fehmarnbältförbindelsen kommer att föra våra
städer närmare varandra. Samtidigt

kommer våra arbetsmarknader att
växa och regionerna i Europa blir
större. Samarbetet blir ett sätt att
dra nytta av varandras kunskaper
och för att skapa en gemensam
vision om framtida norra Europa.

Nästa Hjärter ESS kommer den 30 augusti

Hör religion och politik ihop?
♥ Ofta hörs åsikten att de inte gör det
även bland socialdemokrater men religion och
politik handlar om hur vi människor ska leva
tillsammans och vilket samhälle vi vill ha.
Religionens roll i det offentliga samtalet har
ökat markant de senaste 10-15 åren beroende på
att befolkningen i Malmö och Sverige förändrats.
Socialdemokratiska partiet måste förhålla sig
till detta. Det handlar om cirka en miljon väljare
i Sverige som definierar sig som troende. Sympatierna för oss socialdemokrater bland dessa
väljare är ganska stora. Hos muslimer har vi ett
mycket stort stöd, drygt 65 procent röstar socialdemokratiskt, och bland katoliker är stödet
cirka 50 procent. Förklaringen är att en stor del
av den senare gruppen utgörs av flyktingar från
diktaturer i Latinamerika eller deras barn.
Att gå fel, eller undvika gå rätt, i relation till
troende väljare, kan rasera det starka stöd vi har
bland denna väljarkår eller missa ta hem den
potential som finns. Turbulensen kring Omar
Mustafas plats i partistyrelsen efter partikon-

gressen riskerar att skada partiets anseende
bland muslimska väljare.
I kristendomen, islam, judendomen och
buddhismen finns det gemensamma att värna
och ta ställning för de svaga och utsatta. Då
ligger det nära till hands att hamna till vänster
i politiska värderingar och då gäller att vi socialdemokrater förstår och ser positivt på att tron
kan vara en inspiration till politiskt ställningstagande och handling. Helt enkelt att tron kan
vara en kraft för radikal samhällsomvandling.
Under veckan innan Eurovision Song Contest samarbetade ett tiotal religiösa samfund i
Malmö, under namnet Coexist, med aktiviteter
på Stortorget i Malmö med intressanta diskussioner. Syftet var dialog och samarbete för att
skapa mötesplatser för Malmöborna.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
arrangerade en manifestation för tolerans och
respekt den 18 maj där representanter för flera
samfund medverkade.
Ett år till det allmänna valet och jag tycker
det är hög tid att vi behåller de kontakter vi har

och aktivt skapar kontakter med nya samfund
och deras medlemmar i Malmö. Vi behöver
också göra något för att öka kunskapen och
förståelsen kring religioner genom att arrangera
möten för medlemmarna där partivänner som
är aktiva kristna, judar, muslimer eller buddhister kan förklara sin syn och infallsvinklar på
olika samhällsfrågor.
Socialdemokrater för tro och
solidaritet kan inte ensam bära
detta. Det måste hela partiet
göra. Gruppen troende väljare är tillräckligt stor för
att säkra en valseger 2014.

Lennart
Hallengren
Ordförande Socialdemokrater för
tro och solidaritet,
Skåne

