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Dags att nominera inför valet 2022
Liten parad, men stort Pride-firande 
Introduktion för nya medlemmar
» Det behövs reformer på ett  
antal områden som  
förbättrar människors liv»  
     Ledaren

»Vi måste ställa om och 
vi måste göra mer»
♥ Arwin Sohrabi har lett arbetet med att ta fram 
förslag till ett nytt miljöpolitiskt program för Social
demokraterna i Malmö.
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Stoppa kaoset med 
elsparkcyklarna 
♥ Elsparkcyklarna ställer till kaos på trottoarerna i 
Malmö. Nu föreslår Andreas Schönström och Joakim 
Sandell en rad åtgärder.
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Äntligen dags för kongress

Joakim Sandell
ordförande Malmö arbetarekommun

»Det behövs reformer 
på ett antal områden 
som förbättrar män-
niskors liv och gör 
tillvaron enklare.

NÄSTA MÖTE MED  
REPRESENTANTSKAPET
Arbetarekommunens representantskap har möte 
● TORSDAG 20 SEPTEMBER PÅ KOCKUMS FRITID KL 18.00. 
● TORSDAG 21 OKTOBER PÅ KOCKUMS FRITID KL 18.00.

Representantskapet är vårt högsta beslutande organ dit föreningarna har 
utsett särskilda ombud. Mötet är öppet för alla medlemmar men på grund av 
pandemin ser vi gärna att du anmäler dig så att vi kan planera för ett möte där 
vi håller avstånd. Anmälan via malmo@socialdemokraterna.se

Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom! 

Välkommen!

I november är det äntligen dags för par-
tikongress! 350 ombud från hela landet, 
utsedda efter ombudsval, har nu till uppgift 
att ta fram den politik som vi socialde-
mokrater ska gå till val på 2022 och söka 
väljarnas stöd för!

♥ Vi har alla höga förväntningar på kongressen! 
För att vi ska kunna få ett större stöd i nästa val 
duger det inte med mer av samma, utan det behövs 
reformer på ett antal områden som förbättrar män
niskors liv och gör tillvaron enklare. Som sluter 
klyftorna mellan fattig och rik, mellan stad och 
land och de klyftor som finns i våra städer. Viljan att 
vinna måste vara större än rädslan för att förlora!

Från skånskt håll kommer fokus att vara en 
ekonomisk politik för full sysselsättning, väl
färdsreformer som gör verklig skillnad för breda 
löntagargrupper och en klimatpolitik för att 
bygga det gröna folkhemmet.

EN UTAV DE REFORMER vi vill se gäller pensio
nerna. Det gemensamma pensionssystemet är en 
grundläggande del av den svenska modellen. Det 
ska ge ett värdigt liv och en god försörjning till 
den enskilde när den aktiva arbetsperioden är 
över. Principen för pensionssystemet ska vara att 
pension är uppskjuten lön. 

Det nya systemet förutsågs ge löntagarna en 
något högre pension än det tidigvarande för
månsbaserade systemet. Beräkningar visade att 
pensionerna i snitt skulle bli cirka 70 procent av 
slutlönen. Resultatet blev emellertid betydligt 
lägre, närmare 60 procent. 

MED DET NUVARANDE pensionssystemet har risk
tagandet för den enskilde också ökat i och med 

inslag av automatiska regleringar, den så kallade 
bromsen, och en delvis marknadsanpassad modell 
med privat sparande och fondförvaltning genom 
premiepensionssystemet. 

Bromsen slår till när det uppstår obalanser 
mellan tillgångar och skulder i pensionssys
temet, vilket innebär att pensionerna sänks 
genom att delningstalen av pensionerna ökar. 
Denna broms är orättvis och har slagit hårt mot 
många pensionärer. Pensionssystemet måste till
föras mer pengar så att den så kallade bromsen 
kan avskaffas. Introduceringen av premiepen
sionssystemet har lett till en större pensions
spridning. Personer med samma livsinkomst 
har i allt större utsträckning fått ett ojämlikt 
utfall beroende på om och var man placerat sina 
pengar. Det kan inte vara rimligt att storleken 
på pensionerna ska 
vara avhängigt hur 
väl man placerar 
pensionspengar på 
börsen. 

Idag tvingas 
många på grund 
av arbetsskador 
och utslitning ta 
ut sin pension 
tidigare än 65 år. Det är orimligt. Det måste 
finnas fungerande skyddsnät. Det nyliga beslutet 
om att knyta pensionsåldern, den s k riktåldern, 
till medellivslängden riskerar också få orimliga 
effekter på jämlikheten. 

TROTS ATT DET ÄR den totala livsarbetstiden som 
behöver öka, premieras av oklara skäl arbete i slutet 
av arbetslivet mer än arbete i början detsamma. LO
grupper har tidigare inträde på arbetsmarknaden 
än akademiker. Det borde således vara antalet år 

i förvärvsarbete som har störst effekt på 
pensionen, inte när dessa utförs under en 
persons levnad. 

FÖR ATT MOTVERKA dessa effekter bör den 
undantagsbestämmelse som gör det möjligt 
att få garantipension vid 65 års ålder om 
man uppfyllt ett särskilt förvärvsvillkor 

om 44 års arbete, utsträckas så att det också ska 
kunna tillämpas för den inkomstbaserade pensio
nen, syftande till att individer som haft ett tidigt 
inträde på arbetsmarknaden och långt arbetsliv 
även fortsättningsvis ska kunna erhålla inkomstre
laterad pension från 65 års ålder, utan att behöva 
göra förtida uttag.

SÅ GÄRNA MEDALJ, men först en rejäl pension!

Nominering till listorna inför valet 2022

Föreningar och klubbar har nomineringsrätt  
till riksdag, regionfullmäktige och kommunfull-
mäktige! 

Den 30 oktober är det sista datumet för nomine-
ring av kandidater till samtliga tre listor. 

Den nominerade ska vara tillfrågad och allmänt 
lämplig som kandidat. 



Stefan Löfven avgår i höstStefan Löfven avgår i höst
Stefan Löfven avgår  i höst. Vid 
sitt sommartal på LOs kurs-
gård Runö meddelade Stefan 
Löfven att han vid höstens 
partikongress lämnar upp-
draget som partiordförande 
och att han därefter kommer 
begära att bli entledigad som 
statsminister. 

Av Linnea Jacobsson

♥ Processen pågår nu för valbe
redningen att ta fram namn inför 
kongressen i november.

– Än är det mycket arbete som 
återstår för Stefan innan kongres
sen, men att svetsaren från Sun
nersta har lämnat stort avtryck 
på svensk politik och svensk soci
aldemokrati är ett som är säkert. 
Aldrig besegrad, alltid underskat
tad av högern har han lett partiet 
i tio år säger Joakim Sandell, ord
förande Malmö arbetarekommun

Vid flertalet tillfällen har 
Stefan Löfven varit på besök i 
Malmö under sin tid som parti
ordförande, här intill bilder från 
några tillfällen.

Socialdemokraternas 41:e ordinarie par-
tikongress, som bland annat ska välja ny 
partiordförande, hålls i Göteborg den 3-7 
november. 

♥ En inriktning för valet nästa år kommer att tas 
likväl som att det kommer väljas en ny partiordfö
rande som kommer leda partiet in i valrörelsen.

De valda ombuden från Malmö är Jan Svärd, 
Arwin Sohrabi, Vanja Andersson, Mathias Pers
son, Amani Loubani, RoseMarie Carlsson, Carina 
Svensson och Nadjam Malik. 

Jan Svärd från Sofielund gör sin 20e kongress 
som valt ombud medan Vanja Andersson, Nadjam 
Malik och Arwin Sohrabi gör alla sin första kon
gress som valda ombud.

Ombuden från Malmö kommer ingå i den skån
ska delegationen och på kongressen i Göteborg 
kämpa för en offensiv socialdemokrati. Fokus för 
hela delegationen från Skåne kommer att ligga på 
en ekonomisk politik för full sysselsättning, väl
färdsreformer som gör verklig skillnad för breda 
löntagargrupper och klimatpolitik för att bygga 
det gröna folkhemmet. 

Är du intresserad att läsa partidistriktets motio
ner i sin helhet finns de tillgängliga på socialde
mokraternaskane.se.
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...och här är våra ombud som ska välja efterträdare
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Malmöd kongressombud från vänster: Jan Svärd, Vanja Andersson, Arwin 
Sohrabi, Amani Loubani, Rose-Marie Carlsson, Carina Svensson, Mathias 
Persson och Nadjam Malik.



Vi går till val som parti och är redo att kämpa 
för en öppen folkkyrka för alla. Svenska 
kyrkan är Sveriges största medlemsorganisa-
tion. 

Av Björn Gudmundsson

♥ Det är mycket som står på spel i det här valet. 
Nationalistiska och konservativa nomineringsgrup
per vill att kyrkan ska bli en konservativ röst. Det 
kan vi inte tillåta. Vi vill att kyrkan i framtiden också 
ska öppen och värna människors lika värde och rätt.

 TROTS LÄTTADE RESTRIKTIONER befinner vi oss 

fortfarande i en pandemi och kampanjade måste 
ske med hänsyn. Det kommer därför inte ske några 
dörrknackningar eller flygbladsutdelningar i vanlig 
stil. Däremot blir det hushållsutdelningar, torgmö
ten, ringkampanj och kampanj i sociala medier! Har 
du inte redan anmält är det hög tid att göra det nu.

ENGAGERA DIG genom att:
1. Kontakta din sförening/klubb och hjälp till i deras 

kyrkovalsarbete!
2. Anmäl dig till våra ringtillfällen för valrörelsen 

(anmälan sker på hemsidan under Organisatio
nen/Kyrkoval2021)

3. Hjälp oss att bedriva valrörelse digitalt genom 
att dela och sprida vårt material i sociala medier

4. Påminn dina vänner, kollegor och familj att rösta
5. Glöm inte att rösta själv!

VIKTIGA DATUM:

● 1 september. Röstkorten hos alla med
lemmar
● 6 september. Förtidsröstningen börjar
● 19 september. Valdag!

♥ I sista stund blev det klart att det 
blev parad som inledde World pride 
i Malmö och Köpenhamn. Vi fanns 
såklart på plats. Paraden gick på 
gamla stadion och det var endast ett 
begränsat antal som fick delta som 
konsekvens av pandemirestriktio
nerna. Efter paraden följde en dryg 
veckas fullspäckat prideprogram 
med allt ifrån seminarier, kultur, 
fest och föreläsningar

Liten  
parad – 
men stort 
Pride- 
firande
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Tre ledande socialdemokratiska kyrkopolitiker från Malmö, från vänster Claes Block, kandidat 
till kyrkomötet, Anna-Karin Bengtsdotter, kandidat till kyrkofullmäktige och Lennart Hallen-
gren, kandidat till stiftsfullmäktige.

Dags att engagera dig i kyrkovalet!

FOTO: HANNA BACKLUND ORTMAN



När Arwin Sohrabi kommer till Folkets hus 
och partiexpeditionen för den här intervjun 
är det bara dagar efter att FN släppt sin alar-
merande IPCC rapport. Rubriken från den i 
kombination med sommarens extremväder 
på många håll i Europa har förstärkt känslan 
av angelägenhet som omger frågan om kli-
mathotet och förutsättningarna för framtida 
mänskligt liv på vår planet. På frågan ”har 
du klimatångest?” svarar Arwin bestämt.  

Av Linnea Jacobsson

♥ – Nej! Ångest leder bara till handlingsförlamning. 
Jag är klimatmedveten. Det är viktigt att alla förstår 
hur kritiskt det är, men det är också viktigt att inse 
att vi tillsammans kan klara det här. Vi får inte 
förlora hoppet! Klimatfrågan är långt ifrån avgjord. 

– Det finns ett stort engagemang för de här frå
gorna som spänner över partigränserna. Vi måste 
ställa om och vi måste göra mer och det är helt 
uppenbart. Omställningen kommer leda till fler 
arbetstillfällen, stärkt konkurrenskraft, bättre 
livsmiljö och friskare hälsa. Så när vi talar klimat 
så talar vi också om välfärd. 

UNDER ÅRET HAR en arbetsgrupp tagit fram förslag 
på ett miljöpolitiskt program för arbetarekommu
nen. Nu är förslaget ute på remiss hos klubbar och 
föreningar och kommer sedan att behandlas på 
representantskap i slutet av året. Arwin har i egen
skap av gruppledare i miljönämnden hållit ihop 
det arbetet. Vad tycker du är viktigast i program
met som nu är ute hos Malmös socialdemokratiska 
klubbar och föreningar?  

– Vi förespråkar ett synsätt som bygger på prin
cipen ”förorenaren betalar” och det till både glo
balt och lokalt. Det är ett sätt att få stora företag 
som står för de mesta utsläppen att också stå för 
kostnaderna. Det känns viktigt. För ytterst behö
ver vi reformera de strukturer som länge belönat 
kortsiktigt, klimatfientligt agerande.

– Men jag är också en stor förespråkare för ett 
nytt nationellt klimatinvesteringsprogram som 
vi lyfter i programmet. För 20 år sedan avsatte 
dåvarande Sregeringen flera miljarder för att 
finansiera kommunala klimatsatsningar. Ett av 
projekten som delfinansierades var faktiskt Bo01. 

MALMÖ STAD HAR blivit miljöbästa kommun i år. 
En fin utmärkelse låter det som, men vad betyder 
det egentligen? 

– Det är ett kvitto på vårt långsiktiga och mål
medvetna arbete med de här frågorna som jag ser 
det. 

– För utmärkelsen ”miljöbästa kommun” har 
Aktuell Hållbarhet, tidningen som ger ut priset, 
tittat både på kommunal och myndighetsstatis
tik om energi, utsläpp och så vidare men de kollar 
också på helheten av miljö och klimatarbetet.

Oppositionen i Malmö brukar ofta kritisera oss 
för att inte nå alla våra miljömål. Hur tänker du 
kring det i förhållande till det här priset? 

– Visst kan det kännas som en paradox att vi 
till exempel är miljöbästa kommun men samti
digt inte når alla våra miljömål i staden. Men det 
handlar om ambitionsnivån mer än om någon
ting annat. Vi är bäst just för att vi, till skillnad 
från oppositionen, har högt ställda mål. Att vara 
för ambitiös är en kritik jag kan leva med…

GLÖM INTE ATT TYCKA TILL i din klubb eller 
förening. Både ett miljöpolitiskt program och 
ett bostadspolitiskt program är ute på remiss. 
Styrelsen vill ha svaren senast den 17 oktober.
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Nyligen antogs kommunens miljöprogram för 2021-2030. I det ingår att göra 
Malmö mer motståndskraftigt gentemot exempelvis översvämningar från neder-
börd eller av höjda havsnivåer.

Arwin Sohrabi har lett arbetet med att ta 
fram ett förslag till miljöpolitiskt program för 
Socialdemokraterna i Malmö. Programmet är 
nu ute på remiss.

»Vi måste ställa  
om och vi måste 
göra mer»
Miljöpolitiskt program ute på remiss



Kaoset som felparkerade 
elsparkcyklar orsakar måste få 
ett slut. Joakim Sandell, ordfö-
rande för Socialdemokraterna 
i Malmö och Andreas Schönst-
röm, kommunalråd med ansvar 
för teknik och service, har 
förslag på hur man ska komma 
åt problemen.

Av Åsa Waldemarsson

♥ Under sommaren har antalet 
anmälningar till Malmö stad om 
elsparkcyklar ökat markant. Många 
är parkerade på högst olämpliga 
ställen eller så ligger de slängda på 
gång och cykelbanor, något som gör 
det svårt för den som är ute och går. 
Särskilt problematiskt är det för dem 
som är synskadade eller använder sig 
av rullstol eller rollator. 

ANDREAS SCHÖNSTRÖM, kommu
nalråd med ansvar för teknik och ser

vice, är inte emot nya, innovativa sätt 
att ta sig fram. Han ser fördelar med 
att använda elsparkcykel men det 
uppstår problem när det missbrukas. 

– Det vi ser i dag är nedskräpning. 
Elsparkcyklar ligger slängda på 
cykelbanor och trottoarer och det 
gör det svårt att ta sig fram. Vårds
lös körning gör också att många ris
kerar att skadas, säger han. 

Andreas Schönström och Joakim 
Sandell vill se en rad konkreta åtgär
der för att göra det offentliga rum
met, det som vi har gemensamt, 
tryggare för alla Malmöbor. För den 
som kör elsparkcykel ska det vara 
hjälmtvång och åldersgräns.

– Lagbrott ska ge dryga böter, 
säger Andreas Schönström.

FÖR ATT FÅ ORDNING på kaoset som 
uppstår när elsparkcyklar parkeras 
olämpligt vill de ha särskilda parke
ringsplatser med fasta platser, likt 
de som finns för hyrcyklar i dag. All 

annan parkering ska vara förbjuden. 
Det ska också vara förbjudet att köra 
elsparkcykel på trottoarer och på 
platser där många rör sig, som till 
exempel på gågator och torg, i parker 
och på stränder. 

– Vi vill också att det införs ett 
tak, det ska inte vara möjligt för 
uthyrare att sätta ut hur många 
elsparkcyklar som helst, säger han. 

Andreas Schönström och Joakim 
Sandell efterlyser också bättre verk
tyg till kommunerna och ett tydli
gare regelverk. 

ÅTGÄRDER MOT ELSPARKCYKLAR 
som hanteras felaktigt är inget nytt. 
Numera beslagtas felparkerade 
elsparkcyklar och måste lösas ut mot 
betalning. Uthyrare måste ansöka om 
tillstånd och betala en årlig avgift.

– Men det räcker uppenbarligen 
inte. Vi och många med oss har fått 
nog. Nu räcker det, säger Andreas 
Schönström.

22 900 kr till 
arbetet för ett
fritt Palestina!
♥ Arbetarekommunens interna
tionella utskott ordnade under 
våren en insamlingskampanj 
till förmån för Palestina. Ni 
swishade och partiet dubblade 
pengarna. 

Pengarna har förts över till 
Olof Palmes internationella 
centers och går till deras arbete 
som sker på plats i Palestina. 

Elsparkcyklar ligger kors och tvärs på stadens 
trottoarer. Kaoset måste få ett slut, säger 

Andreas Schönström och föreslår tillsammans 
med Joakim Sandell en rad åtgärder.

»»Kaoset  Kaoset  
med med 
elspark- elspark- 
cyklarna  cyklarna  
måste få  måste få  
ett slutett slut»»
Andreas Schönström  
och Joakim Sandell  
föreslår  en rad åtgärder
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HJÄRTER ESS UTGIVNING 2021
Nästa nummer: 18 november, manusstopp 29 oktober (gäller även mötestips till 
Hjärter Ess). 
Årets sista nummer utkommer 16 december (manusstopp 29 november).

VI BEHÖVER DIN E-POSTADRESS!
VI OCH DIN FÖRENING BEHÖVER DIN E-POSTADRESS.
Rätt epostadress till varje medlem är ett måste för snabb kon
takt. Framförallt när vi ställer om verksamheten för att minska 
smittspridningen. Får du ”Medlemsinformation” från arbe
tarekommunen?  Anmäl alltid ny epostadress till: malmo@
socialdemokraterna.se

KALENDERN
Aktuellt

ARBETAREKOMMUNENS REPRESENTANTSKAP
TORSDAG 20 SEPTEMBER KL 18.00
TORSDAG 21 OKTOBER KL 18.00 
Vi träffas åter fysiskt. Medtag medlemskortet. Stanna 
hemma vid minsta förkylningssymtom! 
Plats: Kockums fritid (Västra Varvsgatan 8)

ARBETSMARKNADSSITUATIONEN I MALMÖ
MÅNDAG 13 SEPTEMBER KL 18.30-20.00
Rapportsläpp med Martin Nordin och Joakim Sandell. 
Anmälan via socialdemokraternaimalmo.se 
Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 1.

ÖPPET MÖTE OM MALMÖS SKOLRESA!
TORSDAG 23 SEPTEMBER
Digitalt via zoom. Information och anmälan finns här: 
bit.ly/katrin_skola

ÖPPET HUS PÅ PARTIEXPEDITIONEN
MÅNDAG 4 OKTOBER 13.00-18.00 
Vi säljer ut skivor från Radio A. 

INTRODUKTION FÖR NYA MEDLEMMAR
TORSDAG 16 SEPTEMBER (DIGITALT VIA ZOOM)
ONSDAG 20 OKTOBER 
ONSDAG 17 NOVEMBER (DIGITALT VIA ZOOM)
ONSDAG 8 DECEMBER 
Alla utbildningstillfällen sker mellan 18.00–20.00. De 
fysiska möte hålls på expeditionen. 

VÅRA POLITISKA MOTSTÅNDARE OCH HUR VI BEMÖTER DEM
TORSDAG 7 OKTOBER
T0RSDAG 14 OKTOBER (DIGITALT VIA ZOOM)  
TORSDAG 11 NOVEMBER 
Alla utbildningstillfällen sker mellan 18.00–20.00. De 
fysiska möte hålls på expeditionen. 

Socialdemokratiska föreningar
MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

TORSDAG 9 SEPTEMBER Medlemsmöte
Aktuell politik med Joakim Sandell. Nomineringar inför 
nästa års allmänna val.
Plats: ABFs studiehem, Spånehusvägen 47

(S)ENTRUMS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAGAR 8 SEP, 22 SEP, 6 OKT, 20 OKT, 3 NOV, 17 
NOV OCH 1 DEC KL 19.00
Mötestillfällen för studiegrupperna.
Plats: Mosaiken, Porslinsgatan 3, 3 vån

OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
LÖRDAGAR KL 11–13 Öppet hus
ONSDAGAR KL 19–21 Temakvällar
ONSDAG 15 SEP KL 19 –21 Möte 
Tema kyrkovalet 19 sep. Carina Svensson inleder.
ONSDAG 22 SEPTEMBER KL 19–21 Möte
Tema bostadspoltik. Sofia Hedén berättar om programför
slaget.
Plats: Föreningslokalen i Oxie centrum. 

Café Per Albin
MÅNDAGAR  4 OKT, 1 NOV OCH 6 DEC KL 11.00–
13.00
Vi serverar kaffe/te och våfflor med grädde för 30 kronor.
Plats: PerAlbin Hanssons väg 9193. 

M A L M Ö

HÖSTENS KURSER FÖR MEDLEMMAR
Välkommen till vår medlemsutbildning 
del ett som vänder sig till alla medlemmar 
och ger inblick i vår politik, organisation 
och historia. Utbildningen består av fem 
fristående kurser som återkommer varje 
vår och höst. Du bestämmer hur många av 
delkurserna du går på en termin. 

Kurserna innehåller både praktiska och 
teoretiska moment samt genomförs i 
Malmö enligt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Vi har uppdaterat våra kurser inför valet 
2022 och genomför dem enligt följande:

16 OKTOBER 2021: VÅR IDÈ OCH 
PENNAN SOM VAPEN
Sista anmälan 3 oktober.

23 OKTOBER 2021: VÅRA POLITISKA 
MOTSTÅNDARE OCH MÖTESTEKNIK
Sista anmälan 10 oktober.

30 OKTOBER 2021: VÅR HISTORIA. 
ARBETARRÖRELSENS FRAMVÄXT TILL 
NUTID
Sista anmälan 17 oktober.

20 NOVEMBER 2021: VÅR ORGANISA-
TION OCH MÖTESTEKNIK
Sista anmälan 7 november.

27 NOVEMBER 2021: DU, FACKET 
OCH POLITIKEN
Sista anmälan 14 november.

Välkommen att anmäla dig till partiexpeditio-
nen via e-post malmo@socialdemokraterna.se 
eller telefon 040-631 22 30.

När du anmäler dig behöver vi uppgift om 
kursdatum, din e-postadress, hur vi når dig 
via telefon samt om du har någon allergi eller 
annat som begränsar din kost. Senast en vecka 
innan kursen bekräftas du med program. 

Utbildningarna är kostnadsfria för med-
lemmar, men anmälan är bindande då antalet 
kursplatser är begränsat. För anmäld deltagare 
som uteblir från kurstillfället uttas en avgift om 
500 kronor.

För mer information – kontakta studieansvarig 
i din förening.

Välkommen!
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Dagens krönikaPandemin har avslöjat vårt  
ohållbara levende...
♥ MINNS DU WORLD PRIDE i augusti? Såg du 
regnbågarna som dök upp i stadsrummet? Vid mer 
än ett tillfälle fick jag både gåshud och dimmig blick 
av rörelse. Att det var just World Pride som var ett 
av de första stora arrangemangen i Malmö så här 
i ”något lättare restriktionstider” hade ett större 
symbolvärde för mig än vad jag först trott. Vi öppnar 
inte Malmö med vilket jippo som helst. Vi öppnade 
staden med fest, med allvar och med folkbildning. 
Den treenigheten är bättre än både chokladägg och 
tja, andra treenigheter om du frågar mig.

MEN HELT ÖPPET är det inte. Det finns fortfarande 
begränsningar. 

I mitten på september får vi veta om det blir 
ytterligare lättnader. Då kommer vi att få veta 
om transpersoner får delta på samma villkor i 
idrottsrörelsen, vi kommer att få besked om att 
Newcomers verksamhet är viktig för folkhälsan, 
vi kommer att få... Nej oj, jag blandade ihop. Det 
är ju pandemirestriktionerna som kanske lättar. 
Det andra öppenheten, det arbetet tar inte FHM 
hand om. Det gör du och jag. 

FÖR NÄR VI NU GÅR mot öppnare tider så önskar 
jag innerligt att det här är en tid då öppenhet får 

ett vidare innehåll och inte bara associeras med 
krogarnas tider och avstånd i butiken. Ett nytt 
öppet, där fler är inkluderade, för att parafrasera 
World prides tagline #youareincluded

För är det något pandemin visat oss så är det 
hur olika inkluderade vi är. Vi är inte alls rättvist 
inkluderade i möjligheten att skydda sig, i möj
lighet till studiero, i möjlighet att behålla jobbet 
eller att i alla fall klara 
en arbetslöshet. I 
möjlighet att känna 
sig trygg.

ROVDRIFTEN PÅ 
NATUREN, ojäm
ställdheten, diskri
mineringen och 
klassamhällets tydlig
het är inte en effekt av 
pandemin. Men pande
min visad på vårt ohåll
bara leverne. Och det är 
en erfarenhet som alla 
nu levande delar. 

Tänk vilken folkbil
dare den här pande

min ändå varit! Vi har en gemensam kunskap, 
vi har erfarenheter från närtid. Vi har makten i 
vår hand. Nu öppnar vi samhället! Inte bara för 
jobbresor och fikapauser irl, utan för hållbar
het och kärlek. Vi öppnar med solidaritet. Det 
välanvända ”håll i, håll ut” gäller fortfarande. 
För coronarestriktionerna inte så länge till 
hoppas jag, men för samhällsförbättrare gäller 

det alltjämt. 

SÅ HÅLL I, HÅLL UT. Ta dina 
nya erfarenheter, sätt dem i ett 
större sammanhang. 

Bilda dig en uppfattning. 
Var med och gör en annan 
värld möjlig!

Åsa Sandström
Ombudsman  

för ABF i Malmö

Stort & smått

Sommarkryssets 
vinnare!
♥ Grattis till Torsten Johansson, Laila Soerich 
och Bertil Eriksson, som alla är vinnare av som
markrysset och belönade med varsin glädjelott!
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M R NÄR MANGARDE-PROVIANT

SOMMARKRYSS

♥ Den 13–14 augusti 
hölls en valkonferens på 
Örenäs där arbetarekom
munen tog ut riktningen 
mot valet 2022. 

Medverkande var 
valledare för klubbar 
och föreningar, arbe
tarkommunens styrelse 
samt kommunfullmäk
tigegruppen. Konferen
sen var noga planerad för att leva upp till alla restriktio
ner och samtidigt vara värdefull för partiorganisationen. 

Mot val-
vinst 
2022!

Arun Chaudhary (längst till höger på 
bilden), som arbetat med bland annat 
Bernie Sanders kampanj, höll ett 
uppskattat föredrag om politisk kom-
munikation och hur vi arbetar med vår 
berättelse.


