ESS

Hjärter

TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ

Nr 6

16 december 2021

Röster från samtalskampanjen 65+
Språksatsning i hemtjänsten
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

» Vi måste göra upp med
det bisarra skolmarknadssystem vi har»

					Ledaren

ROSOR
TILL MALMÖBORNA
Så firades valet
av Magdalena

Mer trygghet och färre
brott i Malmö

Alliansen sparar trots
långa vårdköer

♥ Malmöpolisens årliga trygghetsmätning visar
att Malmöborna känner sig tryggare när de rör sig
i staden. Färre har blivit utsatta för brott.

♥ Den styrande alliansen i Region Skåne lägger
sparkrav på nästan en miljard – trots pågående
pandemi och långa vårdköer.
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LEDARE

Ett krossat
glastak och tre tips
för årsslutet
Också det allra segaste glastak är spräckt!
Vår partiordförande, Magdalena Andersson,
är Sveriges statsminister. Efter hundra år av
demokrati fick Sverige äntligen sin första
kvinnliga statsminister.
♥ Eller ”fick” är ett förminskande sätt att beskriva det.
Det är en lång och idog kamp som lett fram till det
här. På samma sätt som det inte är någon som ”gav
oss” rösträtten, semesterveckorna eller en allmän
skola. Allt det här kämpande vi för. Tillsammans.
NU STUNDAR FÖR en del av oss lite lediga dagar för att

avrunda året 2021. Jag hoppas att ni tar den chansen
och vilar och hämtar kraft inför nästkommande år. Vi
vet alla att det kommer bli både hektiskt och härligt.
Nu tänker jag nyttja en ordförandes privilegium och ge tre tips inför årsslutet:

bekanal! Det är min och vårt partis bestämda
uppfattning att vi måste göra upp med det
bisarra skolmarknadssystem vi har. För att få
en kontext till hur vi egentligen hamnade här
rekommenderar jag att lyssna på Ilmar. Vi heter
Socialdemokraterna Malmö, passa på att prenumerera!
3. BESÖK VINTERDRÖM i Folkets

Park! Det är en av
många kostnadsfria
aktiviteter för barn
och unga i Malmö
(men är kul också
för vuxna!). Parken
fylls av bland annat isbana för skridskoåkning,
fantasifulla vinterland och labyrinter. Väl värt
Snabbutbildningar för föreningar hos ABF Malmö
ett besök!

1. LÄS EN BOK! Varför inte ta sig an Julia Lind-

bloms bok Bakom framgången som handlar om
hur arbetsmarknaden förändras i och med den
växande e-handeln.

»

Det är min och vårt
partis bestämda
uppfattning att vi
måste göra upp med
det bisarra skolmarknadssystem vi har.

UTBILDNINGAR
Joakim Sandell
I KOMMUNIKATION
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Under våren håller ABF Malmös kommunikatör
Michaela sex snabbutbildningar i kommunikation.
Utbildningarna är en timma, ni får inspiration och
verktyg för att själva arbeta vidare i föreningen.
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TROTS PANDEMI, LÅNGA KÖER OCH EN PRESSAD PERSONALSITUATION

Alliansens sparkrav slår
hårt mot vården i Skåne
I början av november behand
lade regionfullmäktige Region
Skånes budget för 2022. Debat
ten kretsade mycket kring läget
i sjukvården och de långa vård
köerna, och det blev tydligt att
valet stod mellan en borgerlig
allians som ville höja sparkra
ven och en socialdemokrati som
istället ville öka anslagen.
Av Kristin Linderoth
♥ Medan coronapandemin skapat
extra stora påfrestningar på vården
har alliansstyret lagt sparbeting på
de skånska sjukhusen på över 900
miljoner kronor.
LÅNGA VÅRDKÖER. På Skånes Univer-

sitetssjukhus (SUS) är köerna långa
och personal vittnar om en pressad
situation. Under budgetdebatten
sade Socialdemokraterna nej till fler
besparingar, och föreslog satsningar
på 160 miljoner mer än Alliansen
på SUS. För att finansiera välfärdssatsningarna yrkade man på något
högre regionalskatt, som skulle motsvara en höjning med 57 kronor i
månaden för den som har en inkomst
på 32 400 kronor.
– Det är inte mycket pengar för
den enskilde, men om de pengarna
omsattes i vår gemensamma sjukvård skulle värdet bli väldigt stort.

Som politiker är det vår uppgift att
ge vården tillräckligt med resurser
för att personalen ska kunna göra
ett bra jobb utan att slitas ut, och
för att patienterna ska få vård i tid,
säger Carina Svensson, regionråd
och andre vice ordförande i SUS
sjukhusstyrelse.
FLYKTINGHÄLSAN KVAR. Eftersom

alliansen har majoritet röstades det
socialdemokratiska budgetförslaget
ner i fullmäktige. Men en seger som
är värd att lyfta fram är att pengar till
Flyktinghälsan i Malmö finns med i
alliansstyrets budget, som ett resultat
av Socialdemokraternas kamp för att
rädda verksamheten.
Flyktinghälsan har funnits i
Malmö sedan 2006 och säkerställt
att nyanlända, asylsökande och
papperslösa kunnat få den vård de
har rätt till. I våras framkom det att
verksamheten hotades av nedstängning, och att alliansstyret inte ville
ta politiskt ansvar för detta. Tack
vare en politisk strid om nedläggningsplanerna kan Flyktinghälsan
fortsätta sitt viktiga arbete.
– Flyktinghälsan behövs. Det är
glädjande att vårt arbete för att
rädda verksamheten har gett resultat, säger Carina Svensson.
DYR TANDVÅRD. Det socialdemokra-

tiska budgetförslaget rymde också
en stor satsning på tandvården: 41
miljoner kronor årligen för att sänka
tandvårdstaxor. Anledningen är att
alliansstyret har höjt priserna med
uppemot 65 procent på några av
de vanligaste behandlingarna hos
Folktandvården, vilket inneburit en
försämring av tillgången till tandvård
för människor med låga inkomster.
Enligt Socialstyrelsen avstod 15
procent av de vuxna den tandvård
som de egentligen hade behov av
redan innan höjningen. Det vanligaste skälet var att de inte hade råd.
– Många Malmöbor har redan
svårt att betala de höga kostnaderna, och ytterligare höjningar
riskerar att försämra tillgången till
tandvård ännu mer. Vi hade velat
skjuta till mer pengar till Folktandvården, för att undvika avgiftshöjning på redan höga priser, säger
Amani Loubani, vice ordförande i
Folktandvården Skåne.
BANTAD KOLLEKTIVTRAFIK. Under

hela mandatperioden har Alliansen
skurit ner på kollektivtrafiken genom
indragna turer och stopp, både i
Malmö och övriga Skåne.
Under pandemin ökade detta risken för smittspridning och försvårade för alla som inte kunde arbeta
hemma utan behövde resa kollek-

TILLSAMMANS BYGGER
VI MALMÖ HELT
POLITISKT FORUM, ABF-HUSET
LÖRDAG 12 FEBRUARI 2022

tivt till jobbet. När trafiken minskades kom dessutom rapporter om
varsel och försämringar i arbetsvillkor, när trafikföretagen ville spara
pengar.
Socialdemokraterna har fått igenom i kollektivtrafiknämnden att
det ska ställas högre krav på personalens arbetsvillkor i trafikupphandlingarna, och har lämnat in
en motion om att Region Skåne på
försök ska ta över driften för två trafikavtal i egen regi.
NEDRÖSTADE. I budgetförslaget

avsatte Socialdemokraterna drygt 50
miljoner kronor mer än Alliansen för
trafiken nästa år, så att en återställning av den nedlagda trafiken skulle
kunna påbörjas.
– Det var fel att skära ned på trafiken mitt under en pandemi. Nu står
vi inför att välkomna resenärerna
tillbaka – men till ett sämre utbud.
Varför ska resenärerna nöja sig
med ett sämre alternativ, men till
samma pris som tidigare? Vi avsatte
pengar i vårt budgetförslag för att
kunna påbörja en återställning av
trafiken, men eftersom Alliansens
budget vann är allt resenärerna får
en fortsatt slimmad trafik, säger
Andreas Schönström, andre vice
ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Det blir en dag fylld av politik, debatt, kultur och
spännande gäster!
Arrangörer: Socialdemokraterna i Malmö, LO
Malmö, SSU, S-kvinnor och ABF
Mer information hittar du här: socialdemokraternamalmo.se/
organisation/12feb/
eller via QR- koden

POSITIVA BESKED I MALMÖPOLISENS ÅRLIGA MÄTNING:

Mer trygghet
och färre
brott i Malmö
Malmöborna känner sig tryg
gare när de rör sig i staden.
Färre har blivit utsatta för
brott. Det visar Malmö
polisens årliga trygghets
mätning som presenterades
idag.
Av Hanna Ortman
♥ Utsatthet för våld, stöld och
skadegörelse har den lägsta siffran över alla 21 år som mätningarna pågått. Aldrig tidigare har
så många av de 4 000 tillfrågade
uppgett att de inte har utsatts för
brott det senaste året.
I Malmö har skjutningarna
minskat med 70 procent tack
vare ett intensivt samarbete mel-

lan kommun, Polisen och lokalsamhället. Sluta skjut-modellen,
avhopparprogram samt samverkansformen BID som står
för boende, integration och dialog och handlar om att trygga
stadsutvecklingen i geografiskt
avgränsade områden, bidrar till
långsiktig trygghet.
– Det glädjer mig att det hårda
arbete som så många ägnar varje
dag åt att göra Malmö tryggare
ger resultat. Och det ger kraft i
det fortsatta arbetet. Än finns
det mycket kvar att göra, säger
kommunstyrelsens ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Joakim Sandell, då ledamot av riksdagens justitieutskott, Katrin Stjernfeldt
Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och Petra Stenkula, polisområdeschef i
Malmö, i möte om trygghetsfrågorna i Malmö.

Hemtjänstens
personal
språkutbildas

Sluta slå – åtgärdsprogram
i Malmö ska få mäns våld mot
kvinnor att upphöra

Nu sjösätts en miljonsatsning på utbild
ning i svenska inom omsorgen för att stärka
språkkunskaperna hos personalen, förbättra
dokumentationen och göra det lättare för
medarbetare och brukare att kommunicera.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Våldet ska förebyggas och de män som
begår brott mot kvinnor ska straffas. Kvin
nor som utsätts för brott ska få den hjälp
de behöver. Männen ska få hjälp att sluta
slå.

Av Åsa Waldemarsson
♥ Utbildningsinsatserna ska leda till att det skrivs
bättre journalanteckningar, framför allt mellan medarbetare som arbetar inom hemtjänsten, och med
avlösning och ledsagning. Det professionella språket
i dokumentationen ska utvecklas.
Som en del av språksatsningen ska det köpas
in böcker på lättläst svenska till dagverksamheter, korttidsboenden, särskilda boenden och hemtjänstgrupper som medarbetarna kan låna. Sektionschefer ska få handböcker med konkreta råd
och tips om hur man skapar en språkutvecklande
arbetsplats. Sammanlagt handlar det om utbildningsinsatser för 8,6 miljoner kronor.

Av Vanja Andersson
♥ Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor av en
man de har en nära relation med. Det är ungefär en kvinna som blir dödad var tredje vecka,
året runt. Var fjärde kvinna har någon gång
i livet varit utsatt för våld av en partner eller
före detta partner. Var tionde barn har upplevt
våld i familjen.
Mycket görs genom omfattande åtgärdsprogram från regeringen. Men mer behöver göras.
Malmö stad har därför inlett en variant av
projektet Sluta skjut, men nu som en insats
mot våld i nära relationer. Fokus ska ligga på
att få män att sluta slå sina partners.

Sluta skjut har varit en framgång i kampen
mot gängskjutningar i Malmö, och nu har styrgruppen för projektet beslutat att ta efter en
liknande amerikansk metod för att stoppa våld
i nära relation. Projektet är en samverkan mellan Malmö stad, polisen, kriminalvården och
brottsförebygganderådet.
Grundprincipen i arbetssättet är att en
anmälan om brott i nära relationer alltid ska
följas av en reaktion från polis och det omgivande samhället
Sluta slås mål är att identifiera och ingripa
så tidigt som möjligt när brott i nära relation
begås för att signalera för de våldsutövande
personerna att detta beteende får konsekvenser.
I de delar av USA där man jobbar efter strategin har det visat sig att partnervåld och partnermord har minskat. Förhoppningen är att
man kommer att se samma resultat i Malmö.

Stabil majoritet i kyrko
fullmäktige i Malmö
HELEN PERSSON SER FRAM EMOT ATT FÖRVERKLIGA
SOCIALDEMOKRATERNAS VALPROGRAM
Helén Persson, socialdemokra
terna i Malmös gruppledare
i kyrkofullmäktige, har varit
med och förhandlat fram den
största politiska majoriteten
någonsin i Svenska kyrkan i
Malmö.

Anna Sundström, generalsekre
terare för Olof Palmes interna
tionella center (till vänster) här
tillsammans med Julia Mickie
wicz, förbundsordförande ABF i
Belarus.

Av Linnea Jacobsson
♥ Det möjliggör för en mandatperiod av stabilitet i de stora frågorna
samtidigt som vi håller SD utanför
inflytande. När hon dyker upp på
partiexpeditionen på Malmö Folkets
hus för intervjun är det bara en dag
sedan de haft sitt första möte med
det nya fullmäktige för mandatperioden 2022–2025.

Internationell
solidaritet är
både plikt och
egenintresse!

Hur känns det att vara igång?
– Det känns bra, lite nervöst och förväntansfullt! Det var högtidligt och
fint att vara en ny grupp på plats när
vi sågs till kyrkofullmäktigemöte
med nya gänget, säger Helén och ler.
sammanträder i Kyrkans hus invid Malmö
Live. Några kanske känner igen det
som ”gamla sjömanskyrkan.” Styret består av en konstellation av fyra
olika grupper. Dels Socialdemokraterna som har 12 mandat, Vänstern
i Svenska Kyrkan (Visk) på 12 mandat, Centern i Svenska kyrkan och
Borgerligt alternativ (BorgA). De två
sistnämnda har tre mandat vardera.
Resultatet är att styret tillsammans utgörs av 30 av de 47 mandaten som kyrkofullmäktige består
utav.
KYRKOFULLMÄKTIGE

Vad står överst på att-göra-listan
nu?
– Driva igenom programmet vi
gick till val på så klart! Vi har redan
påbörjat ett arbete med arbetsmiljön och anställningsvillkoren för
de som arbetar inom Svenska kyrkan i Malmö. Framöver kommer
det också genomföras en organisationsförändring, jag hoppas att vi i
den också kan få till en bra organisation för att organisera just arbetsmiljöarbetet.

Kyrkan är en viktig plats i kris, glädje och sorg för troende, sökande och
trovissa, säger Helen Persson, gruppledare S i kyrkofullmäktige.
En fråga som dök upp i valrörelsen var den om Bunkeflo kyrka, var
hamnar frågan nu?
– I vår tar vi lokalförsörjningsprogrammet, alltså det program i
vilket man tar hänsyn och kikar på
alla Malmös kyrkor, mark, lokaler
osv. Jag hoppas att vi då kan ta ett
helhetsgrepp om alla kyrkans lokaler, säger Helén.
HELEN HAR SIN församlingshemvist

i S:t Mikael kyrka i Hyllie församling
och i det församlingsrådet har hon
suttit de senaste två mandatperioderna. När jag frågor om de serverar
bra kyrkfika i S:t Mikael kyrka svarar
hon att:
– Oftast får vi nog smörgås ändå.

DET KORTA SVARET kring kyrkfi-

kat tar hon igen när hon pratar om
kyrkans viktiga roll i samhället. En
viktig plats i kris, glädje och sorg
för troende, sökande och trovissa.
Just den tillgängligheten är viktig.
– Det är viktigt för mig personligen och för oss som partigrupp att
kyrkan är tillgänglig för medborgarna, oavsett om de är medlemmar eller ej. Det här är en högst
aktuell politisk konflikt som vi
måste hantera i fullmäktige. Vi har
flera partigrupper som vill att verksamheten bara ska vända sig mot
medlemmar, säger Helén.

♥ ”Det lokala är globalt” blev en
dag med fokus på internationell
verksamhet och solidaritet, som
Malmö arbetarekommun arrangerade tillsammans med Palmecentret och det skånska partidistriktet,
i slutet av november.
Under dagen fick vi besök av
demokrati och fackföreningskämpar från när och fjärran. Bland
annat med inslag från Belarus,
Egypten, Zimbabwe och Afghanistan bland annat.
– Solidariteten är vår moraliska
plikt men det ligger också i vårt
egenintresse. När våra vänners
kamp runt om i världen hårdnar
måste vårt stöd öka, sa Anna Sundström, generalsekreterare Olof
Palmes internationella center.
– När jag blev släppt efter att
ha varit fängslad för mitt arbete
i Belarus fick jag veta att mina
vänner i Sverige gjort en kampanj
för att få mig fri. Jag blev rörd över
den solidariteten, den fick mig att
känna att vi inte är ensamma, säger
Julia Mickiewicz, förbundsordförande ABF Belarus.
Vill du eller din förening ha
hjälp att starta upp något
internationellt projekt? Hör
av dig till expeditionen så
hjälper vi gärna till!

Rosor till Malmöborna!

Jaqueline Lenander
fraktade rosor i vår röda
lådcykel.

♥ Efter att Magdalena
Andersson blivit vald till
partiordförande genomförde vi en roskampanj
där vi delade ut rosor
från Gustav Adolf Torg
till Möllan med budskapet om att bli medlem.
Socialdemokraterna
har sett en tillströmning av nya medlemmar under hösten.
Hjälp oss gärna att
hålla igång den trenden, värva en vän!

Jean-Pierre Denape och
Björn Gudmundsson
delade ut rosor på Gustav
Adolfs torg.

Zinaida Kajevic och
Charlotte S Eliasson delade
rosor längs gågatan.

Christina Alvin var
rosutdelare på Mölle
vångstorget.

Röster från samtalskampanjen 65+
Arbetarekommunen har som mål att nå
alla Malmöbor 65+ som har mobilnum
mer innan valet 2022. Det handlar om att
nå cirka 24 000 malmöbor via telefon
samtal. Kampanjen bygger på ett antal
grupper som träffas (digitalt) återkom
mande varje vecka och ringer Malmöbor.
Av Amanda Johannesson
♥ Under varje fredag har (bland andra) Bjarne
Hansen, Susana Polakof och Lena Trell deltagit
och ringt Malmöbor. Fokus har varit att nå ut
till allmänheten, oavsett valår eller inte.
Särskilt betydelsefull har samtalskampanjen känts när möten försvårats i och med
pandemin. Genom samtalskampanjen har vi
kunnat möta både varandra och malmöbor
när pandemin ställde till det för sociala sammanhang.
NÄR HJÄRTER ESS träffar några aktiva från den

så kallade fredagsgruppen, berättar de om den
goda sammanhållningen som gruppen har fått.
– Vi pratar inte bara om politik, utan även
om andra saker som berör dem. Att delta
under samtalskampanjen har gett mycket på
det personliga planet. Ibland pratas det om
någons barnbarn, och ibland om saker som
kan utvecklas och förbättras i äldreomsorgen
i Malmö. Det är högt och lågt, säger Susana
Polakof.
– DET POLITISKA LÄGET kan styra ett samtal,

men det är inte det huvudsakliga syftet med
samtalskampanjen. Jag som pensionär delar
en syn på samhället som andra pensionärer
också gör, och då kan det vara roligt att diskutera det. Vi var ju med på Erlanders tid och
har erfarenheter om stunder som känns otänkbart idag. Många pensionärer berättar om den
ökade brottsligheten och otryggheten i Malmö
som känns oroväckande. Detta band som bil-

das mellan oss och de vi ringer, skapar en slags
samhörighet som är betydelsefull för alla, säger
Bjarne Hansen.
– Jag har tyckt det har varit roligt att engagera mig i rörelsen genom dörrknackning,
och att samtala med medborgare på gator och
torg under valrörelser. Under pandemin blev
vi begränsade att göra det, men det behövdes
ändå ett annat instrument för att bevara
kontakten. Därför har samtalskampanjen
fungerat bra. Vi har kunnat aktivera äldre
att rösta under kyrkovalet, eller diskuterat
hur regeringen har hanterat våra förändrade
levnadsvillkor, säger Lena Trell.
HITTILLS HAR ARBETAREKOMMUNEN genomfört

cirka 8 500 samtal av de planerade 24 000 samtalen. Det finns chans att delta i en samtalsgrupp
eller stötta upp vid enskilda tillfällen. Kontakta
Jaqueline på jaqueline.lenander@socialdemokraterna.se för mer information!

HJÄRTER ESS UTGIVNING 2022

Nästa nummer: 27 januari, manusstopp 14 januari (gäller även mötestips till Hjärter Ess).
Övriga nummer 2022: 14 april (manusstopp 31 mars). 9 juni (manusstopp 30 maj). 1 september (manusstopp
19 augusti). 20 oktober (manusstopp 3 oktober). 15 december (manusstopp 29 november).

Aktuellt
ARBETAREKOMMUNENS REPRESENTANTSKAP
MÅNDAG 24 JANUARI KL 18.00
Vi träffas åter fysiskt. Medtag medlemskortet. Avprickning från kl 17.00. Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom!
Plats: Kockum fritid (Västra Varvsgatan 8)
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NOMINERINGS- OCH MOTIONSSTOPP INFÖR ÅRSMÖTE
SÖNDAG 30 JANUARI
Nominerings- och motionsstopp samt sista dag för att
svara på remiss om det kommunalpolitiska programmet.
ARBETAREKOMMUNENS ÅRSMÖTE
LÖRDAG 19 MARS KL 9.00
Årsmöte
Lokalen öppnar för fika kl 8.00. Årsmötet startar 9.00.
Plats: Folkets hus, Limhamn.
POLITISKT FORUM: TILLSAMMANS BYGGER VI MALMÖ HELT
LÖRDAG 12 FEBRUARI 9.00-15.00
Politiskt forum. Socialdemokraterna i Malmö, S-kvinnor,
Malmö, SSU i Malmö, LO i Malmö och ABF arrangerar.
Plats: ABFs studiehem, Spånehusvägen 47.
VÅRKAMPANJ!
TISDAG 19 APRIL – LÖRDAG 30 APRIL
Hela Malmös partiorganisationen kampanjar och bjuder
in till valborgsmässofirandena samt Första Maj.
VALBORGSMÄSSOFIRANDE
LÖRDAG 30 APRIL
Många S-föreningar ordnar med valborgsmässofirande i
sina områden.
FÖRSTA MAJ
SÖNDAG 1 MAJ
Första maj firas äntligen fysiskt igen! Vi möts på Södergatan vid Gustav Adolfs torg och tågar sedan gemensamt
till Folkets Park.

Vi är färre på plats på expeditionen under
mellandagarna. Om du behöver hjälp,
hämta material eller annat kontakta oss
på 040-631 22 30.
Vi som arbetar på expeditionen vill önska
alla en riktigt God jul & Gott nytt år! Hoppas
att ni får tid till vila och trevlig samvaro
med nära och kära.
Tack för alla era insatser under det gångna
året. Vi ses igen under 2022!

LILLA VALRÖRELSEN
SÖNDAG 1 MAJ – MÅNDAG 30 MAJ
Vi knackar dörr i flera områden i stan!

Socialdemokratiska föreningar
MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 18 JANUARI
Medlemsmöte
Vi diskuterar och besvarar förslaget till kommunalpolitiskt handlingsprogram.
Plats: ABFs studiehem, Spånehusvägen 47.
OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
LÖRDAGAR KL 11–13
ONSDAGAR KL 19–21
Plats: Föreningslokalen, Oxie centrum.

Öppet hus
Temakvällar

Minnesstund för Nils Yngvesson
Måndag 20 december kl 17:00–18.00 i
biblioteket på 2:a våningen i Malmö Folkets
hus.

VÅRENS 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:

29 JANUARI 2022: VÅR IDÈ. MED
PENNAN SOM VAPEN

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

5 FEBRUARI 2022: VÅRA POLITISKA
MOTSTÅNDARE. ATT TALA OCH
ÖVERTYGA

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.

Sista anmälan 16 januari.

Sista anmälan 23 januari.

12 MARS 2022: VÅR HISTORIA – FRÅN
FRAMVÄXT TILL VÅRA DAGAR.
Sista anmälan 27 februari.

26 MARS 2022: VÅR ORGANISATION
OCH MÖTESTEKNIK
Sista anmälan 13 mars.

2 APRIL 2022: DU, FACKET OCH
POLITIKEN
Sista anmälan 20 mars.

MALMÖ

Utbildningarna är kostnadsfria för medlemmar, 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!

ESS
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TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ

MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ  OLOF PALMES PLATS 1  214 44 MALMÖ  TELEFON 040-631 22 30  malmo@socialdemokraterna.se

POSTTIDNING B

Unga vill kunna flytta hemifrån... Dagens krönika
♥ I UPPDRAG GRANSKNINGS senaste sändning
“Miljardprogrammet” visas det hur orenoverade
lägenheter i Sveriges förorter har blivit en lönsam
affär för internationella bolag. "Renovräkning"
har blivit ett begrepp som illustrerar konsekvensen av en orättvis strategi som bland annat dessa
internationella bolag använder sig av inom svensk
bostadsmarknad.
Det handlar om renoveringar som leder till att
hyror chockhöjs och det slår oftast hårdast mot
ensamboende kvinnor över 65 år, ensamstående
med barn och barnfamiljer, alltså grupper som
redan är utsatta. För varje år som går minskar
utbudet på lägenheter med rimliga hyror. Detta
slår mot många olika grupper i samhället, inte
minst mot oss ungdomar.
HYRESGÄSTFÖRENINGEN SLÄPPTE nyligen
rapporten “Unga vuxnas boende” som tydligt visar
på hur bostadsbristen och de orimliga hyrorna
som finns idag har påverkat ungdomar och dess
möjligheter till att flytta hemifrån. Rapporten som
beskriver bostadssituationen procentuellt för landets unga vuxna mellan 20–27, år 2021 så här:
• 24 procent bor kvar hemma hos sina föräld-

Monica
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Pengar till mer verksamhet
♥ På årsmötet 2021
aviserade arbetarekommunen att man avsåg
att stimulera verksamheten ute i föreningar
och klubbar genom att
möjliggöra för klubbar
och föreningar att
ansöka om pengar för
ny verksamhet som
syftar till att nå nya
grupper och bli fler
medlemmar.
Sammanlagt
handlade den om en

kvarts miljon till mer
verksamhet! Pengarna
togs ur de fonder
som avsatts till Lars
Erik Lövdens och Nils
Yngvessons minne
när de lämnade sina
poster. Nu är pengarna
utdelade.
Bilden är från ordförandekonferensen
där föreningsföreträdare fick diplom som
”bevis” på att klubben
mottagit pengar.

rar, det motsvarar 238 000 personer.
• 84 procent av dem som bor kvar hemma gör
det mot sin vilja, det motsvarar 200 000 personer.
Det är inte rättvist eller hållbart att bostadssituationen ser ut som den gör idag. Vi behöver
bygga mer, men hyrorna måste också vara rimliga. Allmännyttan behöver värnas och de internationella bolagens strategi för att maximera
vinstuttag behöver begränsas för att vanligt folk
inte ska slukas upp av bolagens hunger efter
vinst.
JAG ÄR GLAD att tillhöra en arbetarekommun
som har en aktiv och offensiv i bostadspolitik! Arbetet med och engagemanget i det bostadspolitiska
programmet (i skrivande stund ännu inte antaget)
är ett tecken på det.
Jag är också glad att Malmö stad har anslutit
sig till The Shift och på det viset tydligt markerat
hur staden ser på bostaden, som en rättighet
INTE en handelsvara. Socialdemokraterna i
Malmö hade som vallöfte 2018 att bygga 1 000
ungdomsbostäder och det vallöftet är uppfyllt!
Jag vet att det pågår mycket arbete för att bygga

Pensionärer i hela
Malmö, förena er!

blandat och så att vanligt folk har råd att bo. Allt
det är bra.
MEN BRA RÄCKER INTE. Över 200 000 unga i
Sverige vill påbörja sina liv
men kan inte flytta hemifrån.
Vi måste skala upp det vi vet
fungerar och satsa. Jalla,
bostäder åt alla!

Shler Bradostin

Ordförande SSU Malmö

Stort & smått
Ny plattform
för debatt

Planeringsmöte med pensionärsutskottet.
♥ Malmö arbetare
kommuns pensionärsutskott har haft möte
och planerat vårens
verksamhet. Bland
annat är de igång att
planera för seniormässan 26-28 april.
När det nu närmar sig årsmötestider
så vill de också göra ett medskick till
klubbar och föreningar att välja pensionärsombud i föreningen.

♥ Folkhemmet Opinion är
en (ganska) ny gemensam
debattplattform för Aktuellt
i Politiken, Libertas, Frihet!,
Morgonbris och Tiden. Där
kan du både delta och ta del
av aktuell idédebatt. www.
folkhemmetopinion.se

Trötta på klassamhället
♥ Under ledning av Nadjam Malik, Rosengård
S-förening och Andreas Berg, Sorgenfri har arbetarekommunen genomfört en studiecirkel på boken
Klass i Sverige.

Studiecirkeln kring boken klass i Sverige.

