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Vanja 
 Andersson

1. Politisk 

sekreterare

2. Hu-

sie kvinno-

klubb
3. Jämställ-

hetsfrågor, Trygg och bra 

pension, Sjukförsäkring och 

a-kassa som du kan lita på.

Nadjam 
Malik

1. Admi-

nistratör

2. Rosen-

gårds S-

förening

3. Stärk 

allmännyttan för allas rätt 

till ett drägligt boende. Be-

kämpa rasism och utanför-

skap. Minska klassklyftorna 

och löneskillnaderna.

Peter  

Johansson 

1. Adminis-

tratör

2. Triang-

elns S-fören-

ing
3. Ut-

bildning med fokus på 

vuxenutbildning. Stärk 

gymnasieskolans praktiska 

program.

Esma Gicic

1. Sjukskö-

terska

2. Kvinno-

klubben 

Karl
3. Välfärd, 

jämlikhet 

och arbetsmiljö.

Mubarik  
Abdirahman 

1. Verksam-

hetsutveck-

lare
2. Rosen-

gårds S-för-

ening
3. Demokrati och mänskliga 

rättigheter.

Bahhar 
Moham-
madi

1. Ombuds-

man
2. Avant-

garde kvin-

noklubb

3. Jämställdhet, progressiv 

socialförsäkring, modernise-

rad föräldraförsäkring.

Mihaela 
Jabir 

1. Förskole-

lärare

2. Lind-

ängens S-

förening

3. Välfärd, 

skola och utbildning.

Tefer Abebe 

Kelemwork 

1. Pensionär

2.Triang-

elns S-fören-

ing
3. Skolan, 

barn med autism och deras 

skolgång.

Börje Viberg

1. Pensionär

2. Sentrums 

S-förening

3.Ökad 

jämlikhet– 

därför nytt 

pensionssys-

tem. Rättvis bostadspolitik 

för hyresrätter.

David  
Jönsson 

1. Stude-

rande

2. S-förening 

för skola 

och utbild-

ning
3. Skol och lärarfrågor. Kul-

turpolitik och rättspolitik.

Daniel Nylén 

1. Stude-

rande

2. Oxie S-

förening

3. Utbild-

ning, arbets-

marknad 

och tandvård.

Johan  
Sjöstrand 

1. Lagermed-

arbetare

2. Handels 

S-fackklubb

3. Arbets-

marknad och 

arbetsmiljö.Kulturpolitik 

samt försvars- och säkerhets-

politik.

Nahid  
Biglari 

1. Lärare

2. Lim-

hamns S-

förening

3.Välfärds-

frågor.

Jan Svärd 

1. Skrift-

ställare

2. Sen-

trums 

S-förening

3. En 

offensiv 

socialdemokrati, ett parti 

som skapar framtidstro. Ka-

pitalet skall inte få plundra 

vår välfärd. Pensionärer skall 

kunna leva på sin pension. 

Terez 
Palffy 

1. Miljö-

handläg-

gare
2. Triang-

elns S-

förening

3. Rättvisefrågor, jämlikhet 

och miljö.

Maher  
Dabour

1. Handledare

2. Kroksbäck-

Hyllie S-för-

ening
3. Mobilise-

ring av nya 

svenskar.

Mathias 
Persson 

1. IT-
specialist

2. Triang-

elns S-

förening

3. Folk-

bildning, utbildning och 

det livslånga lärandet. 

Motverka den digitala 

klyften. Miljö- klimat- och 

sjukvårdspolitik.

Rose-
Marie 
Carlsson

1. Under-

sköterska

2. Kvin-

noklubben 

Karl
3. Skol- 

arbetsmarknads- vård- och 

omsorgspolitik.

Arwin 
Sohrabi 

1. Projektle-

dare
2. Linde-

borgs S-

förening

3.Miljö, 

klimat och hållbarhet.

Arrij 
Moussa 

1. Social-

utredare

2. Kirse-

berg-Sege-

vångs S-

förening

3. Statliga myndigheter, 

sjukvård, internationell 

handel.

Hanna 
Backlund 
Ortman 

1. Politisk 

sekrete-

rare
2. Sydvästs 

S-förening

3. Sjukvård och funktions-

hinderspolitik.

Frida  
Michelsen

1. Barn-

skötare

2. Unga 

Socialde-

mokrater

3. Mäns 

våld mot kvinnor, hållbart 

socialförsäkringssystem, 

välfärd fri från vinstintres-

sen.

Mats  
Öhman 

1. Taxichaf-

för
2. Trans-

port-Sos-

sen
3.  Bevara 

LAS. Vinsttak i välfärden.

Samba 
Jobe

1. -
2. Fosie S-

förening

3. Sätt 

individen 

och mänsk-

ligheten i centrum. Ar-

betsmarknadspolitik och 

mångfald. Alla mäniskor är 

födda fria.

Amani 
Loubani 

1. Sektions-

chef
2. Holma-

Fosiedals S-

förening

3. Sjuk-

vårds- och tandvårdsfrågor 

med ett folkhälsoperspek-

tiv. Klimat och miljöfrågor.

Eva Sjöstedt

1. Pensionär, 

före detta 

postmästare

2. SEKO S-

förening

3. Pensionärs- 

och välfärds-

frågor.

Marie  
Tanndal 

1. Under-

sköterska

2. Lim-

hamns S-

förening

3. Äldre-

omsorgsfrågor.

Ricardo 
Tarrida 

1. Krimi-

nalvårdare

2. V Inner-

stadens 

S-förening

3. Äldre-

omsorg och skolan. 

Inge  
Eriksson

1. Universi-

tetsadjunt

2. Sen-

trums 

S-förening

3. Ändra 

det finanspolitiska ram-

verket. Jobb, välfärd och 

en grön ny giv. Progressivt 

skattesystem som ökar de 

gemensamma resurserna.

Susanne 
Simons-
son 

1. Fabriks-

arbetare/

ombuds-

man
2.IFMetall 

S-fack-

klubb
3. Arbetsmarknadsfrågor, a-

kassan, sjukförsäkring värd 

namnet, kultur för alla.

Carina  
Svensson

1. Skötare

2. Kom-

munals 

S-fackklubb i 

Malmö

3. Jobb 

och välfärd. Arbete åt alla. 

Sjulvård utan vinst och tjock 

plånbok

Munir Niazi

1. Bank-

tjänsteman

2. Rosen-

gårds S-

förening

3. Frihet, 

rättvisa 

och solidaritet. Skolan, job-

ben, lag och ordning.

EmmaLi 

Edenbrink

1. Småföre-

tagare och 

personal-

vetare

2. V In-

nerstadens 

S-förening

3. Frågor som tar Sverige i en 

jämlik riktning. En inklude-

rande familjelagstiftning.

Marie  

Nielsén

1. Arkivarbe-

tare
2. Triang-

elns S-fören-

ing
3. Sjukvårds-

frågor.

Pethra  
Ängquist

1. Studie- 

och yrkes-

vägledare

2. Hu-

sie kvinno-

klubb
3. Skolfrågor, funktionsrätt, 

socialpolitik, äldreomsorg. 

Jämlik sjuk- och tandvård.

Sten 
Svensson

1. Pensio-

när, före 

detta för-

handlare

2. Mölle-

vångens S-

förening

3. God och jämlik hälsa. 

Rättvisa och jämnlika vilkor 

i boendet. Restaurera partiet 

med folkrörelseprespektiv.

Leith Al-
Bayati

1. Stude-

rande

2. Malmö S-

studenter

3. Jämlikhet, 

Miljö och 

klimat.

Här hittar du alla våra 40 kandidaterr i ombudsvalet.

Alla har getts möjlighet att besvara fyra frågor:  

Yrke/sysselsättning, huvudförening/klubb och Vilka 

frågor kommer du att driva om du blir vald?

Helena 
Weigel

1. Lärare i 

fritidshem

2. Triang-

elns S-

förening

3. Kultur- 

och folkbildningsfrågor. 

Jämlikhets- och jämnställd-

hetsfrågor. Miljö- och bostad.

William  
Spegel

1. Studerande

2. Unga Social-

demokrater

3. Stopp för 

vinstjakt i 

skola, vård 

och omsorg. Avskaffandet av 

LOV och friskolereformen. 

Apotek och post i statlig regi.

Wilfredo  
Salinas 

1. Elmontör

2. Krok-

sbäck-

Hyllie S-

förening

3. Trygg-

hetsfrågor och arbete åt alla.

Vem ska representera Vem ska representera 
dig på kongressen?dig på kongressen?  

Sidorna 5, 6 och  7Sidorna 5, 6 och  7

Kristian fick  Kristian fick  
kulturprisetkulturpriset
Sidan 8Sidan 8

Val till Svenska kyrkan 
hålls 19 september
♥  Socialdemokrater går till val under parollen »för 
en öppen och hållbar kyrka». Genom sitt diakonala 
uppdrag kan kyrkan stärka välfärden.

3

Egen regi ger unga  
i Malmö jobb 
♥ Malmö stad sköter från 1 april alla grönområden 
i staden – och det har skapat nya möjligheter att ge 
arbetslösa ungdomar jobb.

4
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Mäns våld mot kvinnor: 
Det räcker nu!

Joakim Sandell
ordförande Malmö arbetarekommun

»Den man som tar 
ett kvinnoliv släcker 
även en av de största 
tryggheterna ett 
barn känner till och 

den största glädje en förälder 
och syskon har.

Man slår inte! 
Fem kvinnor har den senaste tiden mördats av 
män. Systrar, döttrar och vänner som inte längre 
är vid liv. När den här ledaren hunnit publicerats 
kan ytterligare en kvinna ha mördats. 

♥ Som samhälle måste vi agera för att stoppa dessa män 
innan det är för sent. Ett första steg är att ta kvinnors 
varningssignaler på allvar. Tusentals kvinnor lever idag 
med våld i vardagen. 

Den debatt som nu förs om det strukturella våldet 
mot kvinnor är efterlängtad och det är bra att fler 
engagerar sig i frågan. Vi socialdemokrater har två tyd-
liga prioriteringar i kriminalpolitiken, mäns våld mot 
kvinnor och gängkriminalitet. Dessa två prioriteringar 
är likvärdiga. Tyvärr är det svårare att få uppmärksam-
het för den första frågan, men arbetet pågår oavbrutet.

Det krävs många åtgärder på många olika områden 
för att få slut på våldet. Sedan 2016 arbetar vi efter en 
sammanhållen strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor. 

NU VILL VI HÖJA straffen för grov kvinnofridskränkning, 
och att även förtal och förolämpning ska utgöra grund 
för att döma för kvinnofridskränkning. Möjligheterna 
ska utökas att använda fotboja för att kontrollera att 
kontaktförbud efterlevs, och hårdare straff för den som 
överträder ett kontaktförbud. Dessutom vill vi att det ska 
bli lättare att få kontaktförbud för den gemensamma 
bostaden. 

Satsningarna som vi har gjort på polisen har möjlig-

gjort rekryteringen av 350 nya utredare som inriktar 
sig särskilt på sexualbrott, våld i nära relationer, våld 
mot barn och hedersrelaterat brott. Vi har också gett 
kvinnojourerna ökade resurser.

MEN DET RÄCKER INTE. Det står bortom tvivel att mer 
behöver göras. Vi ska ha en nollvision mot dessa brott 
och då måste vi bekämpa och förebygga att de sker. Den 
man som tar ett kvinnoliv släcker även en av de största 
tryggheterna ett barn känner till och den största glädje en 
förälder och syskon har. Det räcker nu, inte en kvinna till.

Jag hoppas att diskussionen om mäns våld mot 
kvinnor fortsätter och att fler sluter upp för att stoppa 
detta våld. Att vi alla vågar se det som händer även 
i vår närhet och att vi agerar när vi ser. Vi får aldrig 
glömma eller sluta kämpa för alla de 
kvinnor och barn som lever under 
dessa förhållanden. Det är brott som 
ska straffas. Det är brottsoffer som ska 
skyddas och få stöd.

AVSLUTNINGSVIS, det tunga ämnet till 
trots, vill jag passa på att önska er en 
trevlig sommar som förhoppningsvis 
kan tillbringas med nära och kära om 
vaccinationerna rullar på. Till sommaren hör att koppla 
av och läsa några böcker, så jag tänkte avsluta med två 
boktips om ni vill fördjupa er lite i ämnen som hanteras 
i justitieutskottet: I händelse av min död av Kerstin Weigl 
och Kristina Edblom samt Tills alla dör av Diamant Salihu. 

KAN DU BLI KURSLEDARE VID VÅR 
MEDLEMSUTBILDNING?

»Varje ny medlem skall erbjudas en medlems- 
utbildning inom sex månader»

Medlemsutbildningen är grunden i vår studieverksamhet 
och vänder sig till alla medlemmar. Både nya och de med ett 
längre medlemskap.

Vår utbildning är en del av den nationella medlemsut
bildningen och inför hösten 2021 har vi uppdaterat innehål
let. Utbildningen består av fem delkurser som regelbundet 
genomförs på lördagar och genomförs i samverkan med vårt 
bildningsförbund – ABF.

Vi söker därför dig som har erfarenhet och möjligheter att 
leda vår medlemsutbildning

Du har: 
● erfarenhet från folkbildningsarbete inom arbetarrörelsen 
● intresse och möjligheter att leda kurser 

Du kommer att ingå i vårt kursledarlag och delta i kursledar
lagets pedagogiska utvecklingsarbete.

Du ansöker genom att i ett personligt brev redovisa dina 
erfarenheter och intresse senast den 10 juni 2021 till:  
bjorn.gudmundsson@malmo.sap.se 



Åttaåriga Celin höll ett annor-
lunda Första maj-tal...

...och professor Roger 
Johansson berättade om 
Folkets park historia.

Tusentals Malmöbor följde årets Tusentals Malmöbor följde årets 
annorlunda Första maj-firandeannorlunda Första maj-firande

Vi förbereder oss för 
nästa val! För redan efter 
sommaren är det val – 
kyrkoval. 

♥ När du läser detta genom-
för våra kandidater sin kan-
didatutbildning ”Att vara 
kyrkopolitiker”, förening-
arna lägger sista handen på 
sin valplan och de utåtriktade 
aktiviteterna i aug/september 
och vårt representantskap 
har fastställt vårt lokala val-
manifest.

– Självklart skapar den 
rådande curonasituationen 

osäkerhet kring formerna 
för både valrörelsen och 
valets genomförande. Vi och 
våra föreningar kan dock 
inte ”sitta på händerna” och 
invänta klarlägganden från 
folkhälsomyndigheten. Det 
här viruset har sina egna 
spelregler och vi använder 
därför tiden innan som-
maren till att förbereda 
oss politiskt och organisa-
toriskt, säger Björn Gud-
mundsson som ansvarar för 
expeditionens förberedelser

Valmanifest för Socialdemokraterna 
i Malmö inför kyrkovalet 2021

Kyrkoval 19 september

♥ Vi socialdemokrater vill forma ett sam-
hälle grundat på demokratins ideal och 
alla människors lika värde och lika rätt. 

Det är grundläggande värderingar vi 
bär med oss på alla områden vi verkar 
inom, så också i Svenska kyrkan. Social-
demokratin har bidragit till att Svenska 
kyrkan reformerats från att vara en 
maktkyrka till att bli den demokratiska 
folkkyrka vi ser idag. Svenska kyrkan ska 
vara en kyrka för trosvissa, sökande och 
tvivlande. 

Oavsett relation till kyrkan ska alla 
medlemmar få delta på lika villkor och 
ha samma rätt till demokratiskt infly-
tande. Svenska kyrkan ska vara en aktiv 
kraft för att minska materiell och andlig 
nöd. 

Socialdemokratin vill främja Svenska 
kyrkans roll i civilsamhället och samar-
bete med andra trossamfund och ideella 
organisationer i kommunen. 

Det omfattande frivilligarbetet och 
de förtroendevaldas engagemang ska 
uppmuntras och stärkas. 

Vi socialdemokrater i Malmö kom-
mer att arbeta för att Svenska kyrkan i 
Malmö arbetar efter dessa principer. 

SVENSKA KYRKAN  
I MALMÖ SKA:
• Utstråla framtidstro och öppenhet 

mot världen och värna människors 
lika värde och värdighet

• Vara ledande i arbetet med religions-

dialog med olika trosinriktningar och 
ekumeniskt arbete med andra kristna 
trossamfund

• Vara ledande i miljö- och klimatar-
bete. Verka för att social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet ska var 
vägledande för inköp av varor och 
tjänster i verksamheten enligt FNs 
Globala mål, Agenda 2030

• Vara en god arbetsgivare genom att 
arbeta för fortbildning, trygga anställ-
ningar, heltidsanställningar och en 
god fysisk och psykisk arbetsmiljö

• Ge möjlighet till arbete och praktik 
för ungdomar och unga vuxna

• Erbjuda en kostnadsfri barn-, ung-
doms- och konfirmationsverksamhet

• Arbeta diakonalt för människor som 
har en utsatt situation ekonomiskt, 
socialt eller andligt

• Visa solidaritet genom diakoni och 
internationellt arbete, särskilt främja 
flickor och kvinnors rättigheter

• Motverka alla former av diskrimine-
ring i kyrkan och i samhället 

• Motverka rasism och hat mot grupper 
och enskilda

• Arbeta för en rättssäker asylprocess 
och ett rättssäkert flyktingmotta-
gande 

• Värna samkönade pars rättighet till 
vigsel 

• Motverka kvinnoprästmotstånd 

Tusentals Malmöbor valde att fira 
1 maj tillsammans med Socialde-
mokraterna via Facebook, Youtube 
eller partiets hemsida i Malmö.

Av Nihad Pasalic

♥ 1 maj-kommittén, som består av LO, ABF 
samt partirepresentanter, träffades och 
bestämde att firandet skulle ske digitalt 
mellan kl. 9.30 och kl. 11.30 på Första maj. 
Det skulle bestå av filmvisningar från den 
lokala och den nationella nivån. 

ALLT BÖRJADE MED att man skapade 
Första maj-event och en Första maj-
reklamfilm på Facebook. Vi nådde 17 500 
människor och 4 000 såg den.

Malmös Första maj-film gjordes en 
regnig söndag inne i Moriska i Folkets 
park. Ordförande för MAK, LO, SSU med 
flera som medverkade i filmen var på 
plats. Filmen gjordes i samtalsform där 
alla ordförande fick möjlighet att svara 
på frågor som ställdes av yrkesverk-
samma Malmöbor. 

Men den började på ett annorlunda 
sätt. Roger Johansson, professor i histo-
ria och utbildningsvetenskap berättade 
om Folkets parks historia. Åttaåriga 
Celin höll sitt första Första maj-tal. 
Arbetarrörelsens kulturpris tilldelades 
till Kristina von Svensson, trubadur och 
kompositör som också medverkade i fil-
men.

VÅRA FILMER VISADES i följande ordning: 
kl. 9.30 visades Malmös Första-maj-filmen 
och kl. 10.30 kunde man titta på livesänd-
ning med Stefan Löfven, partiordförande 
och statsminister, Susanne Gideonsson, 
LOs ordförande samt The Mamas. Par-
tiordförandes tal sändes även via SVT.  
Malmös 1 maj-film sågs av 5 500 personer 
via Facebook, 290 via Youtube och 130 
via Instagram.

Förutom att vi har lyckats med vårt 
digitala firande har vi lärt oss något 
annat och det är att vår organisation är 
flexibel och kan anpassa sig till de olika 
yttre omständigheterna. Vi vågade kom-
binera olika insatsformer samt utveckla 
vår digitala kommunikation.



Från och med april i år har Malmö stad 
tagit över hela skötseln av Malmös 
grönområden.
Det handlar bland annat om klippning 
av gräsmattor, skötsel av grönytor, lag-
ning av soptunnor, byte av glödlampor 
och viss städning.

Av Vanja Andersson

♥ Förutom alla som nyanställs i kommunen 
för att sköta uppgifterna planeras det för att 
komplettera grönyteskötseln med arbetsmark-
nadsåtgärder som till exempel extratjänster. I 
insatsen ingår både utbildning och att hjälpa 
ordinarie personal. De anställda som får en 
extratjänst ska inte utföra ordinarie arbets-
uppgifter utan blir en extra resurs. 

– Det blir ett viktigt led i att fler Malmöbor 
ska bli självförsörjande. För den som stått 
långt från arbetsmarknaden är det en per-

sonlig vinst att få ett dagligt jobb att gå till. 
Att få känna att man bidrar. Att ens barn kan 
växa upp med föräldrar som är stolta över 
sitt arbete. Förutom den personliga vinsten 
så minskar också behovet av försörjnings-
stöd. Och ju fler som jobbar, desto starkare 
blir välfärden säger Sedat Arif, kommunal-
råd med ansvar för arbetsmarknad och soci-
altjänst.

– Samtidigt som vi möjliggör för fler 
arbetsmarknadsinsatser höjer vi ambitio-
nen för renhållningen för att göra staden 
mer trivsam och trygg, säger Andreas Schön-
ström, kommunalråd för teknik och service. 

Ökad renhållning är viktigt för att trivas 
och känna sig trygg. Polisens trygghetsmät-
ningar visar varje år att just nedskräpning, 
tillsammans med fortkörningar, är det som 
skapar mest otrygghet.

Socialdemokraterna i Malmö 
har precis genomfört årets 
vårkampanj med fokus på 
jobben och välfärden. När fler 
Malmöbor arbetar får vi råd 
med en bättre välfärd – skola, 
vård och omsorg. Frågan om fler 
jobb är också en viktig del för 
återstarten av samhället efter 
pandemin.

Av Vanja Andersson

♥ Malmös arbetsmarknad är inne i 
en positiv utveckling. Ungefär hälften 
av alla nya arbetsplatser i Skåne har 
tillkommit i Malmö de senaste åren. 
Det är många som både vill flytta hit 
och låta sina företag växa här.

 – Nu måste även Malmöborna 
få ännu större del av utvecklingen. 

Det är något vi arbetat med i flera år 
under parollen ”bygga Malmö helt”. 
Med det menar vi inte bara fysiska 
byggnader, utan att skapa en stad 
med rättvisa villkor och där alla får 
chansen säger Sedat Arif, kommu-
nalråd med ansvar för arbetsmark-
nad och socialtjänst.  

 
FÖR ATT FLER Malmöbor ska kunna 
ta de jobb som skapas krävs det att de 
har rätt kunskap. Därför läggs fokus 
på hela utbildningskedjan, från för-
skolan till gymnasiet och med goda 
förutsättningar att studera vidare. 
Utöver det satsas det på yrkesutbild-
ningar, omställning och validering, 
kombinationsutbildningar och 
utökad lovskola.

 – Trots att arbetsmarknadsåtgär-
der är ett statligt ansvar så vill vi att 

kommunen är aktiv 
för att bidra till snab-
bare resultat, säger 
Sedat Arif.

Som exempel kan 
nämnas att varje 
Malmöbo som söker 
försörjningsstöd på 
grund av arbetslöshet 
kommer till kommu-
nens arbetsmarknads-
sekreterare inom två 
veckor. Omedelbart 
startar en insats för att komma i 
arbete. Bland arbetsmarknadsåt-
gärderna ingår arbetsmarknads-
anställningar, sommarjobb, språk-
träning, jobbspår med utbildning 
till bristyrken, yrkestalanger inom 
SFI samt att använda hela kommu-
nens organisation för att engagera 

arbetslösa Malmöbor genom arbets-
marknadsåtgärder.  

– För att jobben ska komma 
krävs en medveten jobbpolitik som 
stärker Malmöborna. Alla som kan 
jobba ska jobba. Det är utbildnings-
insatser och ett framsynt arbete för 
nya företagsetableringar som byg-
ger staden hel, säger Sedat Arif.

Malmös grön- Malmös grön- 
ytor sköts  ytor sköts  
i egen regi i egen regi 
– och ger ungdomar jobb

Rabattvård. Skötsel av stadens grönytor ingår som en del 
i de jobbskapande insatserna.

Utbildning nyckeln till att fler ska få jobb i Malmö

Malmö ska bidra 
till att fler får jobb, 
säger Sedat Arif.



Dags att välja åtta  Dags att välja åtta  
kongressombudkongressombud

3 frågor 
till våra 

kandidater
På nästa uppslag har du alla 
40 kandidaterna i valet av 
ombud till partikongressen.

♥ Alla kandidater beretts möjlighet 
att besvara tre frågor: :
1.Yrke/sysselsättning.
2. Huvudförening/klubb.
3. Vilka frågor tänker du driva på 
partikongressen om du blir vald?

Två sätt  
att rösta
♥ Åtta ombud ska väljas till ombud 
från Malmö arbetare kommun. 

Två möjligheter
Du har två möjligheter att rösta:

1 Digitalt via EasyVote. Omröst-
ningen pågår  mellan 3 – 20 juni.

2 Vid valmöten antingen på arbe-
tarekommunens expedition

● Valmöte 1: Måndag den 14 juni 
16:00-18:00 

● Valmöte 2: Tisdag den 15 juni 
09:00-12:00

● Valmöte 3: Onsdag den 16 juni 
13:00-15:00

Eller digitalt via Zoom:

 ● Valmöte 4: Torsdag den 17 juni 
09:00- 12:00

Möteslänk: https://socialdemokra-
terna.zoom.us/j/83597678720
Mötes ID: 835 9767 8720

40 kandidater ställer upp i 
ombudsvalet till partikon-

gressen 2021. Vi presenterar 
alla på sidorna 6 och 7.

Mellan den 3 och den 20 juni 
har du möjlighet att rösta i 
valet om vilka som ska före-
träda oss på partikongressen! 
Malmö ska utse åtta ombud 
som ingår i partidistriktets 
kongressdelegation på 
sammanlagt 34 ombud. De 
kommer att delta på Socialde-
mokraterna sin 41:e ordinarie 
partikongress 3 -7 november i 
Göteborg.

♥ Alla betalande medlemmar har 
rösträtt i detta direktval! Vi har 40 
kandidater och du kan enbart välja 8 
av dessa, varken färre eller fler. Valet 
pågår 3 - 20 juni och genomförs digi-
talt genom verktyget EasyVote. Det 
innebär att du kan rösta enkelt och 
säkert hemifrån genom att legiti-
mera dig med BankID. Om du inte 
har BankID eller behöver tekniskt 
stöd för att rösta elektroniskt ska 
du istället delta på ett utav våra fyra 
valmöten. De listas nedan. 

SÅ HÄR RÖSTAR du digitalt via 
EasyVote
1. Klicka på ”logga in” på EasyVotes 

hemsida: https://socialdemokra-
terna.easyvote.se 

2. Logga in med BankID med ditt 

personnummer (eller mobilt 
BankId om du använder den). 
BankId kommer inte att öpp-
nas automatiskt utan du måste 
öppna den själv och identifiera 
dig hos Socialdemokraterna.

3. När du loggat in så kommer du 
till en sida där det val som du 
är röstberättigad i finns under 
fliken ”Val att rösta i”. 

4. Tryck på knappen ”Rösta” i 
ombudsval 2021.

5. Då kommer du vidare till den 
elektroniska valsedeln där Mal-
mös samtliga kandidater finns. 

6. Genom att klicka på ”visa kan-
didatprofil” under respektive 
kandidats namn kan du ta del 
av kandidatpresentationen inne 
i Easyvote om du vill veta mer 
om kandidaterna. Kandidaterna 
presenteras även på de följande 
två sidorna.

7. Klicka sedan i rutorna i den elek-
troniska valsedeln för de kandi-
dater du vill rösta på. 

8. När rätt antal kandidater, 8 
personer, är valda klickar du på 
knappen ”Rösta”. Det finns även 
möjlighet att rösta blankt.

9. Då kommer en liten ruta upp 
som frågar om du är säker på att 
du vill lägga din röst i urnan. När 
du klickar på ”Lägg röst” så är 

omröstningen klar. Glöm inte 
det här sista steget!

SÅ HÄR RÖSTAR du på ett valmöte
Vi arrangerar tre valmöten på par-
tiexpeditionen på Malmö Folkets 
hus, våning 6, som finns på adres-
sen: Olof Palmes plats 1. Kom till 
partiexpeditionen vid ett av dessa 
tillfällen och du kommer att få hjälp 
av två valförrättare med att lämna 
in din röst. 
● Valmöte 1: Måndag den 14 juni 

16:00-18:00 
● Valmöte 2: Tisdag den 15 juni 

09:00-12:00
● Valmöte 3: Onsdag den 16 juni 

13:00-15:00

VI ARRANGERAR ÄVEN ett digitalt 
valmöte, via Zoom. Logga in via 
möteslänken och valförrättarna 
hjälper dig rösta i ett eget breakout-
room.
● Valmöte 4: Torsdag den 17 juni 

09:00- 12:00
Möteslänk: https://socialdemokra-
terna.zoom.us/j/83597678720
Mötes ID: 835 9767 8720

DEN 6 JULI KOMMER valresultatet 
att meddelas. 

Enkelt att rösta. Logga in på https://socialdemokraterna.easyvote.se . Så kan 
du som har betalat ditt medlemskap rösta.

 HJÄRTERESS • NR 3 • 2021    7

6    HJÄRTERESS • NR 3 • 2021

DINA KANDIDATER I KONGRESSVADINA KANDIDATER I KONGRESSVALETLET

Vanja 
 Andersson
1. Politisk 
sekreterare
2. Hu-
sie kvinno-
klubb
3. Jämställ-
hetsfrågor, Trygg och bra 
pension, Sjukförsäkring och 
a-kassa som du kan lita på.

Nadjam 
Malik
1. Admi-
nistratör
2. Rosen-
gårds S-
förening
3. Stärk 
allmännyttan för allas rätt 
till ett drägligt boende. Be-
kämpa rasism och utanför-
skap. Minska klassklyftorna 
och löneskillnaderna.

Peter  
Johansson 
1. Adminis-
tratör
2. Triang-
elns S-fören-
ing
3. Ut-
bildning med fokus på 
vuxenutbildning. Stärk 
gymnasieskolans praktiska 
program.

Esma Gicic
1. Sjukskö-
terska
2. Kvinno-
klubben 
Karl
3. Välfärd, 
jämlikhet 
och arbetsmiljö.

Mubarik  
Abdirahman 
1. Verksam-
hetsutveck-
lare
2. Rosen-
gårds S-för-
ening
3. Demokrati och mänskliga 
rättigheter.

Bahhar 
Moham-
madi
1. Ombuds-
man
2. Avant-
garde kvin-
noklubb
3. Jämställdhet, progressiv 
socialförsäkring, modernise-
rad föräldraförsäkring.

Mihaela 
Jabir 
1. Förskole-
lärare
2. Lind-
ängens S-
förening
3. Välfärd, 
skola och utbildning.

Tefer Abebe 
Kelemwork 
1. Pensionär
2.Triang-
elns S-fören-
ing
3. Skolan, 
barn med autism och deras 
skolgång.

Börje Viberg
1. Pensionär
2. Sentrums 
S-förening
3.Ökad 
jämlikhet– 
därför nytt 
pensionssys-
tem. Rättvis bostadspolitik 
för hyresrätter.

David  
Jönsson 
1. Stude-
rande
2. S-förening 
för skola 
och utbild-
ning
3. Skol och lärarfrågor. Kul-
turpolitik och rättspolitik.

Daniel Nylén 
1. Stude-
rande
2. Oxie S-
förening
3. Utbild-
ning, arbets-
marknad 
och tandvård.

Johan  
Sjöstrand 
1. Lagermed-
arbetare
2. Handels 
S-fackklubb
3. Arbets-
marknad och 
arbetsmiljö.Kulturpolitik 
samt försvars- och säkerhets-
politik.

Nahid  
Biglari 
1. Lärare
2. Lim-
hamns S-
förening
3.Välfärds-
frågor.

Jan Svärd 
1. Skrift-
ställare
2. Sen-
trums 
S-förening
3. En 
offensiv 
socialdemokrati, ett parti 
som skapar framtidstro. Ka-
pitalet skall inte få plundra 
vår välfärd. Pensionärer skall 
kunna leva på sin pension. 

Terez 
Palffy 
1. Miljö-
handläg-
gare
2. Triang-
elns S-
förening
3. Rättvisefrågor, jämlikhet 
och miljö.

Maher  
Dabour
1. Handledare
2. Kroksbäck-
Hyllie S-för-
ening
3. Mobilise-
ring av nya 
svenskar.

Mathias 
Persson 
1. IT-
specialist
2. Triang-
elns S-
förening
3. Folk-
bildning, utbildning och 
det livslånga lärandet. 
Motverka den digitala 
klyften. Miljö- klimat- och 
sjukvårdspolitik.

Rose-
Marie 
Carlsson
1. Under-
sköterska
2. Kvin-
noklubben 
Karl
3. Skol- 
arbetsmarknads- vård- och 
omsorgspolitik.

Arwin 
Sohrabi 
1. Projektle-
dare
2. Linde-
borgs S-
förening
3.Miljö, 
klimat och hållbarhet.

Arrij 
Moussa 
1. Social-
utredare
2. Kirse-
berg-Sege-
vångs S-
förening
3. Statliga myndigheter, 
sjukvård, internationell 
handel.

Hanna 
Backlund 
Ortman 
1. Politisk 
sekrete-
rare
2. Sydvästs 
S-förening
3. Sjukvård och funktions-
hinderspolitik.

Frida  
Michelsen
1. Barn-
skötare
2. Unga 
Socialde-
mokrater
3. Mäns 
våld mot kvinnor, hållbart 
socialförsäkringssystem, 
välfärd fri från vinstintres-
sen.

Mats  
Öhman 
1. Taxichaf-
för
2. Trans-
port-Sos-
sen
3.  Bevara 
LAS. Vinsttak i välfärden.

Samba 
Jobe
1. -
2. Fosie S-
förening
3. Sätt 
individen 
och mänsk-
ligheten i centrum. Ar-
betsmarknadspolitik och 
mångfald. Alla mäniskor är 
födda fria.

Amani 
Loubani 
1. Sektions-
chef
2. Holma-
Fosiedals S-
förening
3. Sjuk-
vårds- och tandvårdsfrågor 
med ett folkhälsoperspek-
tiv. Klimat och miljöfrågor.

Eva Sjöstedt
1. Pensionär, 
före detta 
postmästare
2. SEKO S-
förening
3. Pensionärs- 
och välfärds-
frågor.

Marie  
Tanndal 
1. Under-
sköterska
2. Lim-
hamns S-
förening
3. Äldre-
omsorgsfrågor.

Ricardo 
Tarrida 
1. Krimi-
nalvårdare
2. V Inner-
stadens 
S-förening
3. Äldre-
omsorg och skolan. 

Inge  
Eriksson
1. Universi-
tetsadjunt
2. Sen-
trums 
S-förening
3. Ändra 
det finanspolitiska ram-
verket. Jobb, välfärd och 
en grön ny giv. Progressivt 
skattesystem som ökar de 
gemensamma resurserna.

Susanne 
Simons-
son 
1. Fabriks-
arbetare/
ombuds-
man
2.IFMetall 
S-fack-
klubb
3. Arbetsmarknadsfrågor, a-
kassan, sjukförsäkring värd 
namnet, kultur för alla.

Carina  
Svensson
1. Skötare
2. Kom-
munals 
S-fackklubb i 
Malmö
3. Jobb 
och välfärd. Arbete åt alla. 
Sjulvård utan vinst och tjock 
plånbok

Munir Niazi
1. Bank-
tjänsteman
2. Rosen-
gårds S-
förening
3. Frihet, 
rättvisa 
och solidaritet. Skolan, job-
ben, lag och ordning.

EmmaLi 
Edenbrink
1. Småföre-
tagare och 
personal-
vetare
2. V In-
nerstadens 
S-förening
3. Frågor som tar Sverige i en 
jämlik riktning. En inklude-
rande familjelagstiftning.

Marie  
Nielsén
1. Arkivarbe-
tare
2. Triang-
elns S-fören-
ing
3. Sjukvårds-
frågor.

Pethra  
Ängquist
1. Studie- 
och yrkes-
vägledare
2. Hu-
sie kvinno-
klubb
3. Skolfrågor, funktionsrätt, 
socialpolitik, äldreomsorg. 
Jämlik sjuk- och tandvård.

Sten 
Svensson
1. Pensio-
när, före 
detta för-
handlare
2. Mölle-
vångens S-
förening
3. God och jämlik hälsa. 
Rättvisa och jämnlika vilkor 
i boendet. Restaurera partiet 
med folkrörelseprespektiv.

Leith Al-
Bayati
1. Stude-
rande
2. Malmö S-
studenter
3. Jämlikhet, 
Miljö och 
klimat.

Här hittar du alla våra 40 kandidaterr i ombudsvalet.Alla har getts möjlighet att besvara fyra frågor:  Yrke/sysselsättning, huvudförening/klubb och Vilka frågor kommer du att driva om du blir vald?

Helena 
Weigel
1. Lärare i 
fritidshem
2. Triang-
elns S-
förening
3. Kultur- 
och folkbildningsfrågor. 
Jämlikhets- och jämnställd-
hetsfrågor. Miljö- och bostad.

William  
Spegel
1. Studerande
2. Unga Social-
demokrater
3. Stopp för 
vinstjakt i 
skola, vård 
och omsorg. Avskaffandet av 
LOV och friskolereformen. 
Apotek och post i statlig regi.

Wilfredo  
Salinas 
1. Elmontör
2. Krok-
sbäck-
Hyllie S-
förening
3. Trygg-
hetsfrågor och arbete åt alla.



DINA KANDIDATER ... DINA KANDIDATER ... 

Mubarik  
Abdirahman 
1. Verksam-
hetsutveck-
lare
2. Rosen-
gårds S-för-
ening
3. Demokrati och mänskliga 
rättigheter.

Bahhar 
Moham-
madi
1. Ombuds-
man
2. Avant-
garde kvin-
noklubb
3. Jämställdhet, progressiv 
socialförsäkring, modernise-
rad föräldraförsäkring.

Mihaela 
Jabir 
1. Förskole-
lärare
2. Lindäng-
ens S-fören-
ing
3. Välfärd, 
skola och utbildning.

Börje Viberg
1. Pensionär
2. Sentrums 
S-förening
3.Ökad 
jämlikhet – 
därför nytt 
pensionssys-
tem. Rättvis bostadspolitik 
för hyresrätter.

Mathias 
Persson 
1. IT-
specialist
2. Triang-
elns S-för-
ening
3. Folk-
bildning, utbildning och 
det livslånga lärandet. 
Motverka den digitala 
klyften. Miljö-, klimat- och 
sjukvårdspolitik.

Rose-
Marie 
Carlsson
1. Under-
sköterska
2. Kvinno-
klubben 
Karl
3. Skol-, 
arbetsmarknads-, vård- och 
omsorgspolitik.

Arwin 
Sohrabi 
1. Projektle-
dare
2. Linde-
borgs S-för-
ening
3.Miljö, 
klimat och hållbarhet.

Arrij 
Moussa 
1. Social-
utredare
2. Kirse-
berg-Sege-

vångs S-förening
3. Statliga myndigheter, 
sjukvård, internationell 
handel.

Hanna 
Backlund 
Ortman 
1. Politisk 
sekrete-
rare
2. Sydvästs 
S-förening
3. Sjukvård och funktions-
hinderspolitik.

Frida  
Michelsen
1. Barn-
skötare
2. Unga 
Socialde-
mokrater
3. Mäns 
våld mot kvinnor, hållbart 
socialförsäkringssystem, 
välfärd fri från vinstintres-
sen.

Mats  
Öhman 
1. Taxichaf-
för
2. Trans-
port- 
Sossen
3.  Bevara 
LAS. Vinsttak i välfärden.

Samba 
Jobe
1. -
2. 
Fosie S-för-
ening
3. Sätt indi-
viden och 
mänskligheten i centrum. 
Arbetsmarknadspolitik och 
mångfald. Alla mäniskor är 
födda fria.

Amani 
Loubani 
1. Sektions-
chef
2. Holma-
Fosie-
dals S-för-
ening
3. Sjukvårds- och tandvårds-
frågor med ett folkhälso-
perspektiv. Klimat och 
miljöfrågor.

Eva Sjöstedt
1. Pensionär, 
före detta 
postmästare
2. SEKO 
S-förening
3. Pensionärs- 
och välfärds-
frågor.

Marie  
Tanndal 
1. Under-
sköterska
2. Lim-
hamns S-för-
ening
3. Äldre-
omsorgsfrågor.

Ricardo 
Tarrida 
1. Krimi-
nalvårdare
2. V Inner-
stadens 
S-förening
3. Äldre-
omsorg och skolan. 

Inge  
Eriksson
1. Universi-
tetsadjunt
2. Sen-
trums 
S-förening
3. Ändra 
det finanspolitiska ram-
verket. Jobb, välfärd och 
en grön ny giv. Progressivt 
skattesystem som ökar de 
gemensamma resurserna.

Susanne 
Simons-
son 
1. Fabriks-
arbetare/
ombuds-
man
2.IFMetall 
S-fack-
klubb
3. Arbetsmarknadsfrågor, 
a-kassan, sjukförsäkring 
värd namnet, kultur för alla.

Sten 
Svensson
1. Pensio-
när, före 
detta för-
handlare
2. Möl-
levång-
ens S-förening
3. God och jämlik hälsa. 
Rättvisa och jämnlika vilkor 
i boendet. Restaurera partiet 
med folkrörelseperspektiv.

Helena 
Weigel
1. Lärare i 
fritidshem
2. Triang-
elns S-för-
ening
3. Kultur- 
och folkbildningsfrågor. 
Jämlikhets- och jämställd-
hetsfrågor. Miljö- och bostad.

Forts nästa sida  »»»

Här och på nästa sida hittar du alla våra 40 kandi-
daterr i ombudsvalet.Alla har getts möjlighet att 
besvara tre frågor:  
Yrke/sysselsättning, huvudförening/klubb och Vilka 
frågor kommer du att driva om du blir vald?



...I KONGRESSVA...I KONGRESSVALETLET
»»» Forts från föregående sida  

Vanja 
 Andersson
1. Politisk 
sekreterare
2. Husie 
kvinno-
klubb
3. Jämställ-
hetsfrågor, Trygg och bra 
pension, Sjukförsäkring och 
a-kassa som du kan lita på.

Nadjam 
Malik
1. Admi-
nistratör
2. Rosen-
gårds S-för-
ening
3. Stärk 
allmännyttan för allas rätt 
till ett drägligt boende. 
Bekämpa rasism och utan-
förskap. Minska klassklyf-
torna och löneskillnaderna.

Peter  
Johansson 
1. Adminis-
tratör
2. Triang-
elns S-fören-
ing
3. Utbild-
ning med fokus på 
vuxenutbildning. Stärk 
gymnasieskolans praktiska 
program.

Esma Gicic
1. Sjukskö-
terska
2. Kvinno-
klubben 
Karl
3. Välfärd, 
jämlikhet 
och arbetsmiljö.

Tefer Abebe 
Kelemwork 
1. Pensionär
2.Triang-
elns S-fören-
ing
3. Skolan, 
barn med autism och deras 
skolgång.

David  
Jönsson 
1. Stude-
rande
2. S-förening 
för skola 
och utbild-
ning
3. Skol- och lärarfrågor. Kul-
turpolitik och rättspolitik.

Daniel Nylén 
1. Stude-
rande
2. Oxie S-för-
ening
3. Utbild-
ning, arbets-
marknad 
och tandvård.

Johan  
Sjöstrand 
1. Lagermed-
arbetare
2. Handels 
S-fackklubb
3. Arbets-
marknad och 
arbetsmiljö. Kulturpolitik 
samt försvars- och säkerhets-
politik.

Nahid  
Biglari 
1. Lärare
2. Lim-
hamns S-för-
ening
3.Välfärds-
frågor.

Jan Svärd 
1. Skrift-
ställare
2. Sen-
trums 
S-förening
3. En offen-
siv soci-
aldemokrati, ett parti som 
skapar framtidstro. Kapitalet 
skall inte få plundra vår 
välfärd. Pensionärer skall 
kunna leva på sin pension. 

Terez 
Palffy 
1. Miljö-
handläg-
gare
2. Triang-
elns S-för-
ening
3. Rättvisefrågor, jämlikhet 
och miljö.

Maher  
Dabour
1. Handledare
2. Kroksbäck-
Hyllie S-för-
ening
3. Mobilise-
ring av nya 
svenskar.

Carina  
Svensson
1. Skötare
2. Kom-
munals 
S-fackklubb i 
Malmö
3. Jobb och 
välfärd. Arbete åt alla. Sjuk-
vård utan vinst och tjock 
plånbok.

Munir Niazi
1. Bank-
tjänsteman
2. Rosen-
gårds S-för-
ening
3. Frihet, 
rättvisa 
och solidaritet. Skolan, 
jobben, lag och ordning.

EmmaLi 
Edenbrink
1. Småföre-
tagare och 
personal-
vetare
2. V Inner-
stadens 
S-förening
3. Frågor som tar Sverige i en 
jämlik riktning. En inklude-
rande familjelagstiftning.

Marie  
Nielsén
1. Arkivarbe-
tare
2. Triang-
elns S-fören-
ing
3. Sjukvårds-
frågor.

Pethra  
Ängquist
1. Studie- 
och yrkes-
vägledare
2. Husie 
kvinno-
klubb
3. Skolfrågor, funktionsrätt, 
socialpolitik, äldreomsorg. 
Jämlik sjuk- och tandvård.

Leith Al-
Bayati
1. Stude-
rande
2. Malmö 
S-studenter
3. Jämlikhet, 
miljö och 
klimat.

William  
Spegel
1. Studerande
2. Unga Social-
demokrater
3. Stopp för 
vinstjakt i 
skola, vård 
och omsorg. Avskaffandet av 
LOV och friskolereformen. 
Apotek och post i statlig regi.

Wilfredo  
Salinas 
1. Elmontör
2. Kroks-
bäck–
Hyllie S-för-
ening
3. Trygg-
hetsfrågor och arbete åt alla.

Här hittar du alla våra 40 kandidaterr i ombudsvalet.
Alla har getts möjlighet att besvara tre frågor:  
Yrke/sysselsättning, huvudförening/klubb och Vilka 
frågor kommer du att driva om du blir vald?



Kristian Svensson är musikern 
som fått årets pris från den sam-
lade arbetarrörelsen i Malmö 
för sitt mångåriga och gedigna 
arbete med att bevara och 
skapa nya arbetarrörelsesånger 
samt modet att göra en musikal 
om Joe Hill.

Av Linnea Jacobsson

♥ Ett vanligt år hade prisceremonin 
skett i Folkets Park på Första maj. Men 
i år, precis som förra året, har vårt 
firande fått ske digitalt på grund av 
pandemin. Jag ringer upp Kristian 
en solig måndagseftermiddag och 
börjar med att fråga hur det känns 
att få priset.

– Det känns jättekul förstås, sär-
skilt ett sånt här år är det fint att 
känna sig ihågkommen!

UNDER LÅNG TID har Kristian arbetat 
med att bevara och utveckla arbe-
tarrörelsens sångtradition. Bland 
annat finns två av hans egna sånger 
med i ”Den röda sångboken” som kom 
för ett par år sedan. Jag frågar hur 
han tycker att arbetarrörelsen i bred 
bemärkelse förvaltar sin stora och 
rika sångtradition.

– Jag tycker absolut att det finns 
mycket goda intentioner, framta-
gandet av den Röda sångboken är 
ett sådant exempel. Förr hade vi 
ju inget annat att ta till än sången, 
inga andra sätt att sprida budskap 
på… Jag menar tidig arbetarrörelse 
kämpade med att ens få samlas! 
Men nu kan det ibland kan kännas 
lite konstruerat med sången kan-
ske… Samtidigt tror jag verkligen 
att folk som har ambitionen att 
agera kollektivt förr eller senare 
sjunger tillsammans!

KRISTIAN BERÄTTAR om en demon-
stration i Malmö för ett par år sedan 
när han blev imponerad av en kör 
som var på plats som plötsligt gjorde 
om en text på en hitlåt. Alla som hade 
samlats kunde då sjunga med efter-
som de kände till melodin.

–  Jag tänkte att det var smart 
och starkt! Sen slog det mig att det 
var precis vad Joe Hill också gjorde. 
Tog en välkänd melodi (ofta kyrklig 
sång) och skrev om med eget bud-
skap. Vi behöver inte uppfinna hju-
let, det har gjorts förut.

Juryns motivering
För modet att göra en musikal om Joe Hill, en väldigt stark berättelse som 
borde berättas mer och för fler. Genom historien kan vi också lära mycket om 
framtiden, och hur vi skapar en framtida modern arbetsmarknad. Men Kristian 
får också priset för sitt gedigna arbete med att bevara arbetarsånger, bevara 
traditionen av arbetarsånger, både genom att sjunga de sånger vi alltid sjungit, 
samt genom att skriva nya."

Arbetarrörelsen i Malmös kulturpris utdelas av LO-facken i Malmö, 
Malmö Arbetarekommun och ABF Malmö till den person eller grupp 
i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt 
och solidariskt samhälle. Stiftarna vill med kulturpriset lyfta fram 
kulturutövare inom arbetarrörelsen.

Kristian Svensson   Kristian Svensson   
fick kulturprisetfick kulturpriset

»...för sitt gedigna arbete med att bevara 
arbetarsånger, bevara traditionen av 
arbetarsånger, både genom att sjunga 
de sånger vi alltid sjungit, samt genom 
att skriva nya.»
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Kristian Svensson har fått arbetarrörelsen i Malmös kulturpris 2021.

Forts nästa sida  »»»



Folkbildningens verksam-
heter stärker och utvecklar 
demokratin samtidigt som det 
utjämnar utbildningsklyftor 
i samhället. Men i dag är folk-
bildningen i dess nuvarande 
format hotat.

Av Nashab Farhikhtah

♥ Svensk folkbildning har en lång 
tradition av lärande som bygger 
på demokratisk grund. Syftet är 
att stärka individens möjlighet att 
påverka sina egna livsvillkor, öka 
bildningsnivån i samhället och 
främja föreningsverksamhet och 
folkrörelser.

VÅREN 2006 presenterade den 
socialdemokratiska regeringen en 
proposition där det fastslogs att folk-
bildningen är en angelägenhet för 
hela samhället och att ansvaret ska 
stå delat mellan stat, regioner och 
kommuner. Riksdagens samtliga 
partier ställde sig bakom beslutet 
och delade uppfattningen om att 
folkbildningens verksamheter stär-
ker och utvecklar demokratin, ska-
par engagemang, främjar delaktig-
het i de demokratiska processerna, 

utjämnar utbild-
ningsklyftor och 
höjer bildnings-
nivån i samhället. 
Mycket har hänt 
sedan dess. 

Moderaterna 
har nu ändrat 
uppfattning kring 
folkbildningen 
och studieförbun-
dens demokra-
tiska samhällsroll. 

Enligt Moderaternas nationella 
skuggbudget ska anslaget till 
folkbildningen minska med 305 
miljoner kronor årligen och ytter-
ligare 50 miljoner mindre till stu-
dieförbunden. Skulle M ingå ett 
budgetsamarbete med Sverigede-
mokraterna skulle det innebära 
årliga nedskärningar uppemot en 
miljard kronor.

FRIDA TROLLMYR, kultur och fritids-
kommunalråd i Malmö, är oroad 
över utvecklingen.

–  Partierna motiverar nedskär-
ningarna med att det skulle finnas 
antidemokratiska tendenser inom 
folkbildningen. Men detta kan inte 

lösas genom att förstöra en grund-
pelare för föreningsdemokratin 
i samhället. I stället får man reg-
lera upp de statliga bidragen och 
förstärka kontrollmekanismerna, 
säger hon.

Utvärderingar visar att folkbild-
ningen har en stor inverkan på 
föreningsdemokratin och tilliten 
i samhället.

–  Jag är övertygad om att mer 
slutenhet bidrar till ett mer splitt-
rat och uppdelat samhälle. Därför 
måste vi stå upp för ett fritt och 
öppet civilsamhälle med fri bild-
ning vilket är en grundpelare i 
den svenska demokratin, säger 
Frida Trollmyr.

Högerblocket vill ving-Högerblocket vill ving-
klippa folkbildningenklippa folkbildningen

Det har gått 90 år sedan skot-
ten i Ådalen gav eko i historien. 
Roger Johansson, professor på 
Malmö universitet, berättar om 
händelsen och dess politiska 
konsekvenser i boken Ådalen 
31 – kampen om historien.

♥ På några få minuter var det över. 
Fem människor låg ihjälskjutna och 
lika många låg sårade, på grusvägen 
ner till hamnen, där i Lunde. En ung 
kvinna, Eira Söderberg, hade träf-
fats av kulspruteeld. Den militära 
truppens beskjutning av ett obeväp-
nat demonstrationståg i Ådalen var 
den mest dramatiska och omtalade 
händelsen i Sverige vid 1930-talets 
ingång.

Ådalshändelsen fick en rad ome-
delbara följder. De politiska front-

linjerna och den klassbaserade 
retoriken som under 1920-talets 
slut blivit allt mer tydlig skärptes 
för att delvis kollapsa åren efter. 
Men skottens stora betydelse lig-
ger kanske i historieskrivningens 
efterhandsperspektiv. I detta har 
Ådalen och de kaotiska borgerliga 
minoritetsregeringarna under 
1920-talet ställts mot det fredliga 
och stabila Folkhemssverige efter 
krisuppgörelsen i mars 1933. Där-
med har skotten i Lunde hamn 
utgjort en viktig byggkloss när vi 
förklarat hur det moderna Sverige 
tog form.

I boken "Ådalen 1931 – kampen 
om historien" utgiven på Hjalmars-
son & Högbergs förlag ger Roger 
Johansson, professor vid Lunds och 
Malmö universitet, ett fördjupat  
perspektiv på händelserna.

GENOMGÅENDE I KRISTIANS musik 
och i hans gärning finns de tydliga 
trådarna tillbaka i historien. 

Han är aktuell med en föreställ-
ning som heter »Det demokratiska 
genombrottet 100 år» och som består 
av berättelser i jag-form om kampen 
för rösträtten och är en kombinerad 
konsert och humoristisk föreläs-
ning.

Samtidigt har han skrivit klart 
en musikal om den svensk-ameri-
kanske fackföreningsaktivisten och 
sångaren Joe Hill som utspelar sig 
under 1900-talest början i Amerika. 

JAG FRÅGAR HUR det kommer det sig 
att mycket av hans skapande kretsar 
kring historiska skeenden.

– Där vi är idag är vi helt beroende 
av var vi varit. När jag växte upp 
tänkte jag att det var helt osanno-
likt att de skinnskallar som heilade 
och härjade bara några årtionden 
senare skulle bära kostym och vara 
invalda i finrummen. Samtidigt är 
det inte länge sen vi vann kampen 
för demokrati i Sverige, bara ett par 
generationer bort. Det får inte bli 
en historisk parantes bara för att 
vår självbild som land är att vi är 
”bäst”…

VILL DU HÖRA eller se mer av Kristian 
kan du:
● Följa honom på Facebook Kris-

tian von Svensson
● På S i Malmös Youtube-kanal lig-

ger ett klipp uppe från priscere-
monin

● Det demokratiska genombrottet 
100 år, att den är »en kombinerad 
konsert och humoristisk föreläs-
ning» och att den kan beställas 
antingen direkt från Kristians 
hemsida www.kristiansvensson.
se eller via Riksteaterns scen-
konstportal".

Kristian Kristian 
Svensson   Svensson   
fick årets  fick årets  
kulturpriskulturpris

Aktuell läsning om skotten i ÅdalenAktuell läsning om skotten i Ådalen

Hjalmarson & Högberg · Atlas

roger johansson

ÅDALEN 1931Kampen om historienSociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931– 2000

På några få minuter var det över. Fem människor låg ihjälskjutna och lika många låg sårade, på grusvägen ner till hamnen, där i Lunde. En ung kvinna, Eira Söderberg, hade träffats av kulspruteeld. Den militära truppens beskjutning av ett obeväp-nat demonstrationståg i Ådalen, var den mest dramatiska och omtalade händelsen i Sverige vid 1930-talets ingång.
Den politiska dramatiken och de tvära kasten förstärktes av det socialdemokratiska segertåget i andrakammarvalet hösten 1932 och krisuppgörelsen med Bondeförbundet året efter. Ådalshändelsen fick en rad omedelba-ra följder. De politiska frontlinjerna och den klassbaserade retoriken som under 1920-ta-lets slut blivit allt mer tydlig skärptes för att delvis kollapsa åren efter. Men skottens stora betydelse ligger kanske i historieskrivningens efterhandsperspektiv. I detta har Ådalen och de kaotiska borgerliga minoritetsregeringarna under 1920-talet ställts mot det fredliga och stabila Folkhemssverige efter krisuppgörelsen i mars 1933. Därmed har skotten i Lunde hamn utgjort en viktig byggkloss när vi förklarat hur det moderna Sverige tog form.Det finns en skillnad mellan historia som vetenskap och historia som historiskt minne, som boken vill fästa uppmärksamhet på. Åda-len som motbild till det trygga Folkhemmet är en bild av hur vi kan uppleva verkligheten. Inte nödvändigtvis hur den såg ut. Vår uppfattning om vad som hänt kan dock vara nog så verklig när vi handlar, agerar och tolkar omvärlden. 

Roger Johansson är professor vid Lunds och Malmö universitet.

Fakta om boken:
Format: 140 x 215 mm
Omfång: 653 sidor
Danskt band
Illustrerad
ISBN 978-91-986706-0-8

Boken kan köpas via nätbokhandeln

Händelserna i Ådalen uppmärk-
sammas i en aktuell bok av Roger 

Johansson.

Frida Trollmyr, 
kommunalråd 
(S) är oroad av 
M:s och SD:s 
syn på folkbild-
ningen.

»»» Forts från föregående sida  



Dagens krönika
♥ EN DEL AV RIKSDAGSUPPDRAGET som 
kanske inte är mest känt bland allmänheten är 
arbetet som sker i riksdagens olika parlamentariska 
församlingar. Den mest kända av församlingarna 
är säkert Nordiska rådet, men det finns ytterligare 
åtta så kallade delegationer. En utav dem är OSSE-
delegationen, där undertecknad är invald.

Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (OSSE) är en sammanslutning för säker-
hetspolitisk dialog och samverkan i Europa. 
Organisationen arbetar för att förebygga konflik-
ter och skydda mänskliga rättigheter. En viktig 
uppgift för dess parlamentariska församling är 
att utföra valobservationer över parlamentsval i 
olika länder. Under 2021 är det dessutom så att 
Sverige har ordförandeskapet så Ann Linde är 
under året inte bara utrikesminister utan även 
ordförande i OSSE.

DEN 25 APRIL HÖLLS parlamentsval i Albanien. 

Tillsammans med fem riksdagsledamöter ingick 
jag i en internationell delegation som observerade 
valet. 

Uppgiften var att följa att valet var öppet och 
att det genomfördes på ett korrekt sätt, genom 
att vara på plats i utvalda delar av landet under 
valdagen. Vi observerade valtillfället, förseg-
lingen av röstsedlar och rösträkningen i olika 
vallokaler.

Viktigt att komma ihåg är att det rör sig om 
just observation. Inte kontroll. Du observerar 
hur valet hanteras och hur de lokala vallagarna 
efterlevs. Efter valet görs det sedan en samlad 
bedömning utifrån observationerna och OSSE 
kan då lämna rekommendationer till landet i 
fråga. 

Det kan vara värt att poängtera att även vid 
val i Sverige så observerar OSSE och lämnar 
rekommendationer.

FÖR EGEN DEL SÅ blir det naturligt 
att jämföra med hur valet går till i 
Sverige, och det skiljde sig på ett par 
punkter, helt klart.

Det första du mötte när du kom 
till vallokalerna var röstlängderna. 
De var uppklistrade på väggar in till 
lokalen. Dessutom hade vallängden 
två olika färger. De med rösträtt men 
som bodde utomlands var markerade 
på ett sätt, de som bodde i Albanien 
var markerade med en annan färg. 

Alla medborgare i Albanien har 
rösträtt, men de tillåter inte att man 

röstar från utlandet. Detta påverkar så klart 
valdeltagandet, då nästan en tredjedel av de röst-
berättigade bor utomlands och resmöjligheterna 
under en pandemi är ju klart begränsad. 

Valsedlarna skiljer sig också åt. I Albanien 
använde de sig av en valsedel. På den fanns samt-
liga partier som ställde upp i valet, dock inte 
kandidaternas namn. Du skulle istället skriva dit 
kandidatens nummer på valsedeln, så det fick du 
också ha koll på som väljare.

Något som jag definitivt tycker att vi ska ta 
efter var att det var mobilförbud i vallokalen. 
Ingen kunde därmed fotografera vad de röstade 
på. Ett, i mitt tycke, effektivt sätt att öka valhem-
ligheten.

Joakim Sandell
ordförande Malmö 

arbetare kommun 
och riksdagsman

Det är mycket som inte kan 
genomföras på grund av den 
rådande pandemin. Men 
Socialdemokraterna i Malmö  
har ändå varit både synliga 
och tydliga med det politiska 
budskapet.

Av Nihad Pasalic

♥ I slutet av april genomfördes en 
stark vårkampanj.  Redan i januari 
stod det klart att vårkampanjen 
skulle genomföras med en kom-
bination av fysiska och digitala 
insatser. 

TEMAT FÖR VÅRKAMPANJEN 
blev Arbete. Vår ekonomi liksom 
alla andra länders ekonomier har 
drabbats hårt under pandemi-
tiden. Företagen stängs och arbets-
lösheten ökar. Samhällsinsatser i 
dessa tider är avgörande både för 
människor och för det samhället 
vi lever i. Både Malmö och Sverige 
behöver en ny start med flera jobb 
som ska garantera en starkare väl-
färd och ett rättvisare samhälle.

FLER JOBB = STARKARE VÄLFÄRD 
har varit Socialdemokraternas 

budskap under hela vårkampan-
jen. Den vita texten med partiröda 
bakgrundsfärgen kunde man se 
på hundratals stolpatavlor och 30 
valbockar runt hela stan.

Våra S-föreningar och S-fack-
klubbar har genomfört en av de 
kraftigaste hushållsutdelningar 
sedan länge. 17 000 foldrar har 
delats ut. Tolv olika inlägg dela-
des via sociala medier och sågs 
av totalt 13 000 personer.

FLER JOBB 
STARKARE  
VÄLFÄRD

=

MALMÖ

»Fler jobb lika med starkare välfärd»  var 
budskapet i vårkampanjen.

Vårkampanjen synlig och 
tydlig – trots pandemin

Valobservation i Albanien

Jasenko Omanovic, Roza Güclü Hedin, Joakim Sandell vid en 
vallokal i Durres. I bakgrunden ses vallängderna.



HJÄRTER ESS UTGIVNING 2021
Nästa nummer: 9 september, manusstopp 20 augusti (gäller även mötestips till Hjärter Ess). 
Övriga nummer utkommer 18 november (manusstopp 29 oktober) samt 16 december (manusstopp 29 
november).

BACKAGÅRDSAKADEMIN vänder sig till 
anställda och förtroendevalda i LO, ABF 
och Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas kvalifikationskrav 
är att medlemsutbildning del 1–3 och 
ideologisk utbildning eller facklig-politisk 
spetsutbildning bör vara genomförd.

SYFTE MED UTBILDNINGEN
● att erbjuda deltagarna fördjupad för-

ståelse i metoder, teorier och pedago-
giska verktyg.

● att utveckla den livskraftiga folkbild-
ningen, politiska- och fackliga folkrö-
relsearbetet för att stärkta möta våra 
utmaningar.

● att höja kunskapsnivån inom opini-
onsbildning och demokratiutveckling.

● att gemensamt utveckla den skånska 
arbetarrörelsen som en folkrörelse i 
vår samtid och framtid

MÅLET MED BACKAGÅRDSAKADEMIN är 
att när du har genomgått utbildningen är 
du en stark idé- och budbärare som folk-
bildare, organisatör och tänkare för den 

skånska arbetarrörelsen. Utbildningen 
ska rusta fler individer för det uttalade 
målet att vilja göra en stärkt insats i samt-
liga av den skånska arbetarrörelsens folk-
bildande, fackliga och politiska led.

UTBILDNINGEN OMFATTAR 12 dagar med 
internat/externat, hösten 2021 och våren 
2022.

Det blir två internat och resterande 
är endagarsträffar. Vi kommer att vara 
på Backagården i Höör hela utbildnings-
tiden.

Första internatet genomförs fredag–
söndag 22–24 oktober 2021. Övriga utbild-
ningstillfällen kommer utbildningen att 
besluta om.

UTBILDNINGEN STRÄCKER SIG över två 
terminer och som deltagare ska du vara 

medveten om att det förväntas av dig att 
du deltar vid alla tillfällen. Detta innebär 
att det kan förekomma mellanliggande 
arbete vilket du också ska ha tid till.

ANSÖKAN SENAST den 31 augusti till ABF 
Skåne: maria.olsson@abf.se
I ansökan ska följande framkomma:
● Namn, kontaktuppgifter och organisa-

tion.
● Varför ska du bli antagen till Backa-

gårdsakademin?
● Hur uppfyller du din organisations 

kvalifikationskriterier?

ANSÖKNINGARNA HANTERAS av en ansök-
ningskommitté. Har du frågor så kontakta 
Margareta Eriksson på partidistriktet via 
eposten: margareta.l.eriksson@socialde-
mokraterna.se

Backagårdsakademin 

EN GEMENSAM FÖRDJUPAD UTBILDNING MED
SOCIALDEMOKRATERNA, LO OCH ABF I SKÅNE

♥ I ÅR STÅR MALMÖ PRIDE, tillsammans med Happy Copenhagen, 
värdar för WorldPride & EuroGames mellan den 12-22 augusti.

Vill du engagera dig i Pride tillsammans med Socialdemokraterna 
så kontakta oss på 
socialdemokraterna@malmo.sap.se 
eller 040-631 22 30

Happy Pride!

♥ Den senaste tidens utveckling 
i Palestina och Israel kan inte ha 
lämnat någon oberörd. Både pales-
tinier och israeler har rätt att leva 
i säkerhet med lika rättigheter. För 
att det ska vara möjligt måste ocku-
pationen upphöra och det oerhörda 
våldet få ett slut.

DET ÄR LÄTT att nedslås och känna 
hopplöshet. Freden känns långt 
borta. 

Men det finns saker vi kan göra 
för att verka för fred och visa solida-
ritet. Vi socialdemokrater kämpade 
länge för att Sverige skulle erkänna 
Palestina vilket också gjordes efter 
valet 2014. Nu måste vi arbeta för 
att fler länder följer efter. 

Det är inte bara ett viktigt 
erkännande av palestiniernas rätt 

till självbestämmande, det sätter 
också press på Israel att komma till 
förhandlingsbordet. USA, EU och 
världssamfundet måste alla ta sitt 
ansvar för att kortsiktigt få våldet 
att upphöra och långsiktigt få till 
en rättvis och hållbar fred. 

FÖLJ OCH STÖTTA gärna Palme-cen-
trets – arbetarrörelsens plattform för 
internationell solidaritet – för mer 
information om tips på hur man kan 
praktisera solidaritet i praktiken. 

Juan Espitia, 
internationell ledare för  

Socialdemokraterna i Malmö

Agera i solidaritet! 
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♥ Skicka in din lösning före 1 augusti till Socialde-
mokraterna i Malmö, Olof Palmes Plats 1, 214 44 
Malmö.  Märk kuvertet "Sommarkryss". 

Du behöver egentligen inte skriva namn och adress 
– det finns överst på sidan. Lycka till! 

Lös vårt sommarkryss och få chans till 
storvinst.  Vinnarna får Glädjelotten 
och därmed chans att vinna miljonen. 
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