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Malmö ska byggas helt och hållbart
Fler Malmöbor i arbete
Nominera årets kulturpristagare
»Små partier kämpar i valet för sin
överlevnad och svensk höger har
satt sig i knäet på SD»

					Ledaren

»MALMÖ BÖR
BLI EUROPAS
KULTURHUVUDSTAD»
HUVUDSTAD
»
Frida Trollmyr har
höga ambitioner

Lättare åka buss och
tåg i Malmö

Listorna till riksdag
och region är klara

♥ Fler bussar och tätare tågavgångar för Malmöpendeln. Andreas Schönström, kommunalråd (S) har
goda nyheter om kollektivtrafiken i Malmö.

♥ Joakim Sandell och Rose-Marie Carlsson toppar
riksdagslistan medan Carina Svensson och Andreas
Schönström toppar regionlistan.
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Klas Tjebbes,
ny politisk
sekreterare
Sidan 6
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LEDARE

Valår, nu kör vi!
För vår partiorganisation, liksom för alla partier
och civilsamhällsorganisationer är det förstås
jobbigt med restriktionerna. Vi har fått ställa om
en del av våra inplanerade partiaktiviteter.
♥ Till exempel blir representantskapet i januari digitalt
och det politiska forumet som vi planerat för den 12
februari förläggs till en tid senare under våren.
Vi är många som är redigt trötta på den här pandemin nu, men vi hjälps åt att hålla ut i det sista, visst?
OAVSETT RESTRIKTIONER så är arbetarekommunen i

full färd med att planera insatser och aktiviteter under
valåret. Jag hoppas att ni är i gång ute i era föreningar
och klubbar med att göra detsamma!
Jag tror att vi står i startgroparna för en alldeles
speciell valrörelse. Det börjar bli tjatigt kanske men
vi befinner oss i ett väldigt speciellt politiskt läge. Ett
flertal små partier kämpar i det här valet för sin absoluta överlevnad och svensk höger har satt sig i knäet
på Sverigedemokraterna.
SAMTIDIGT ÄR VALÅR en speciell tid att vara partimedlem. Det innehåller mycket intensivt arbete och härlig
gemenskap. Ibland bli mycket fokus på valstrategi och
utspel, och emellanåt kan det kännas som att man
hänger upp sig för mycket på taktik och strategi för att
bryta igenom mediebruset med utspel och politiska
förslag.
MEN EGENTLIGEN TROR jag att det är ganska enkelt. Dels

Vi måste planera verksamheten så att det händer och
avstå från alltför intern verksamhet.
Prioritera också samtalen i sig, det är de osäkra väljarna vi ska vinna, inte lägga tid på de som egentligen
redan bestämt sig.
MED DET SAGT, ”varje dag är en valdag” sjunger Emil
Jensen i sin trevliga låt med samma namn och jag kan
bara hålla med. Det är en riktig högtidsdag att få lägga sin
röst i valurnan och vi ska se att fler Malmöbor än någonsin lägger sin röst på Socialdemokraterna den 11 september i år. Men
demokratin uppEtt flertal små partier
rätthåller vi och
kämpar i det här valet
kämpar för varje
för sin absoluta överlevår och varje dag.

Varma hälsningar,
Joakim Sandell

»

nad och svensk höger
har satt sig i knäet på
Sverigedemokraterna.

PS! TRE AKTUELLA frågor som ingen pratar om men kanske borde:

• Den socialdemokratiska regeringen inför nu en ny
bankskatt. Moderaterna är såklart emot!
• Snart avskaffas EBO…? Läs mer på nästa sida.
• Trots att Sverige haft en ökning av skjutvapenvåld de
senaste åren har utsattheten för våldsbrott minskat
totalt sett de senaste tio åren visar statistik från social
styrelsen.

Joakim Sandell

ska vi förstås ha en bra politik. Sedan ska vi se till att
osäkra Malmöbor får träffa våra kloka partiföreträdare.

ordförande Malmö arbetarekommun
Snabbutbildningar för föreningar hos ABF Malmö

VÄLKOMMEN
PÅ VÅRT ÅRSMÖTE
● LÖRDAG 19 MARS KL 9.00.
ÅRSMÖTE PÅ LIMHAMNS FOLKETS HUS.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och årsmötet kommer genomföras
i enlighet med dessa.
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Snabbutbildningar för föreningar hos ABF Malmö

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.
AKTUELLA
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Håll därför utkik efter anvisningar kring hur mötet kommer genomföras!

Välkommen!
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Ett bostadsprogram
för att bygga
Malmö helt
och hållbart!

Listorna till riksdag
och region är klara

♥ Arbetarekommunen antog
under det sista representantskapet 2021 ett bostadspolitiskt
program.
I programmet pekar Socialdemokraterna i Malmö ut
riktningen för vad vi går till
val på och hur vi vill och vill
och ska bygga Malmö helt.
I programmet finns både
lokal och nationell politik.
Här intill några exempel ur
programmet.

♥ Riksdagslistan toppas av Joakim Sandell och med Rose-Marie
Carlsson som nytt andranamn.
På regionlistan toppar Carina
Svensson och Andreas Schönström.
Här alla namnen:

Riksdags- och regionlistorna
spikades under representantskapets möte den 13
december.

RIKSDAGSLISTA 2022

man i spetsen att de tillsatt en utredning för att presentera tilläggsdirektiv som ändrar lagstiftningen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ÄNTLIGEN SÄGER VI! Det är dags för

REGIONLISTA 2022

Läs gärna programmet i
sin helhet på www.bit.ly/
byggermalmohelt

Äntligen avskaffas EBO!
♥ Socialdemokraterna i Malmö har
länge drivit frågan om att avskaffa
asylsökandes rätt till egen boende
(EBO). Under många års tid har vi larmar och vädjat till flera regeringar om
att skrota dagens mottagandesystem
som leder till trångboddhet och social
misär.
Nyligen presenterade regeringen
med migrationsminister Anders Yge-

ett ordnat mottagande som riggas för
att skapa goda förutsättningar för
människor att få bra livsvillkor och
möjligheter att lyckas i skolan och
klara egen försörjning i hela landet.

1.
2.
3.
4.
5.

Joakim Sandell
Rose-Marie Carlsson
Jamal El-Haj
Zinaida Kajevic
Arwin Sohrabi
Vanja Andersson
Johan Sjöstrand
Ida-Therese Högfeldt
Ali Reza Yakhdani
Jaqueline Lenander
Christian Jönsson
Emelie Malm
William Spegel
Helena Weigel
Nadjam Malik
Izabela Striner
Klas Abelson

Carina Svensson
Andreas Schönström
Marie Granlund
Nihad Pasalic
Linda Johnson

Rose-Marie, nytt andranamn på
riksdagslistan.
6. Stefan Pinjefors
7. Hanna Jokel
8. Ilmar Reepalu
9. Birgitta Eriksson
10. Erol Dramer
11. Ida-Therese Högfeldt
12. Mathias Persson
13. Anna Hansson
14. Abdulkhadir Mohamed
Future
15. Rose-Marie Gudmundsson
16. Ali Reza Yakhdani
17. Izabela Striner
18. Preben Karlsson
19. Drita Kolgjini
20. Anders Magnhagen
21. Helena Weigel
22. Jeton Abazi
23. Annika Larsson
24. Akeel Abdul-Amir
25. Muna Osman
26. Tayfun Erden
27. Pegah Fatemeh Paykar
28. Patrik Lundström
29. Charlotte Eliasson
30. Zohair Mohammed
31. Ann-Sofie Garsén
32. Jose Luis Munoz Pastene

Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö 2022
Känner du någon person eller en grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv i ett demokratiskt och solidariskt samhälle?
Någon som belyser samhället och arbetsmarknadens utmaningar?
Någon i Malmö som gjort något extra för arbetarrörelsen under 2019?
Lyft fram kulturutövare i Malmö i arbetarrörelsen!
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.

Nominera så här:
• Nominera senast 31 mars 2020
• Maila exp@lo-malmo.se eller skicka snigelpost till LO-distriktet i Skåne,
Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö
• Inkludera: Kontaktuppgifter till dig som nominerar, kontaktuppgifter till
den/dem du nominerar, beskrivning av gärningen/motivering till nomineringen
Om priset:
• Stipendium om 15.000 kr samt ett diplom
• Stipendiet fördelas mellan en eller flera vinnare
• Kulturpriset delas ut 1 maj 2022 i Malmö

FRIDA
TROLLMYR,
KULTUR
KOMMUNALRÅD
I MALMÖ
MED HÖGA
AMBITIONER
Att kulturen har drabbats hårt av den
pågående pandemin har få undgått.
Hjärter Ess satte sig ner med Malmö stads
kultur och fritidskommunalråd, Frida
Trollmyr, för att prata om hur hon ser på
kulturens roll i samhället, pandemins
konsekvenser för kultursektorn och varför
hon vill att Malmö ska bli Europas kulturhuvudstad.

– Vi ska göra det enkelt för Malmöbor som vill åka kollektivt och som vill dela fordon
med varandra, säger Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande

Av Nashab Halskov

Lättare och snabbare
att åka med tåg
och buss i Malmö
Det storsatsas på kollektivtrafiken i Malmö. De långa
stadsbussarna med Malmöexpressen blir fler och går
över till eldrift. Dessutom blir
det fler avgångar med pågatåg på kontinentalbanan
med Malmöpendeln.
Av Andreas Malmström
♥ Redan idag använder Malmöborna huvudsakligen andra transportmedel än egen bil.
Två av tre resor görs med
cykel, kollektivtrafik eller till
fots. Både för att underlätta för
denna majoritet samt öka andelen ytterligare sker de närmaste
åren en påtaglig utveckling av
kollektivtrafiken i Malmö.
– Malmö ska vara Europas
smartaste trafikstad. Vi ska göra
det enkelt för Malmöbor som
vill åka kollektivt och som vill

dela fordon med varandra, säger
Andreas Schönström, tekniska
nämndens ordförande.

Malmö blir därmed först i
Europa med så långa och helt
eldrivna stadsbussar.

ARBETET MED ATT utveckla kol-

FÖRUTOM

lektivtrafiken handlar en del om
trafikplanering så att det över hela
dygnet ska finnas rätt utbud av
turer och linjer som är anpassade
efter resenärernas behov.
Ännu mer märkbart blir fordonen i sig. Alla stadsbusslinjer i
Malmö elektrifieras de närmaste
åren, vilket innebär tysta, smidiga och utsläppsfria bussar.
Stadsbuss 5 är i dagsläget Malmös enda Malmöexpresslinje,
med de karaktäristiska långa
bussarna.
De närmaste åren går även
linje 2, 4 och 8 över till att bli
Malmöexpresslinjer. Samtliga
linjer blir dessutom eldrivna till
skillnad från dagens hybridlösning.

stärks även pågatågstrafiken med
Malmöpendeln, som bland annat
stannar på stationerna Östervärn,
Rosengård, Persborg och Svågertorp.
Från 2023 fördubblas antalet
avgångar på helgen för tågen så
att det går ett tåg i halvtimmen.
– Det här är en stor satsning
för kommunen. Nu ska ännu
fler kunna välja att åka med
kollektivtrafiken. Om fler åker
kollektivt binder vi samman staden så att vi på riktigt kan bygga
staden hel. Det handlar både om
trivsammare miljö och om att
frigöra ytor till något roligare
än bilparkeringar, säger Andreas
Schönström.

STADSBUSSARNA

♥ Hur skulle du beskriva socialdemokratisk
kulturpolitik?
– Socialdemokratisk kulturpolitik handlar
mycket om bildning. Att alla ska ha samma tillgång till kultur. För oss är det också viktigt att
kulturen ska kunna bidra till vårt mål om ett
jämlikt samhälle. Det ska finnas ett utbud som
alla kan känna igen sig i.
– Kulturpolitik handlar inte bara om nöje
utan också böcker, språket, studieförbund och
bildning. Detta skiljer oss från Moderaterna,
som inte ser värdet av bibliotek och bildning
på samma sätt som vi gör. Samtidigt vill SD slå
sönder folkbildningen då de är fullt medvetna
om dess kraft. Vår kulturpolitik ett vaccin mot
detta.
– Något annat som är oerhört viktigt för oss
socialdemokrater är barnens kulturella allemansrätt där man låter alla barn uppleva kultur tidigt genom att få vara med om att både
skapa och uppleva kultur. Det här är ett koncept som är utvecklat utifrån att Sverige gjort
barnkonventionen till lag.
"Det ska inte hänga på en enskild lärare utifall
barnen får tillgång till kultur, utan det ska vara
en naturlig del av skolgången, oavsett var man bor
eller vilken skola man går på."
– Barnperspektivet ska genomsyra allt eftersom barnrätt och kultur går hand i hand.
Hur ser du som kulturkommunalråd på kulturens betydelse i samhället?
– Jag ser det som att ha blivit frälst. Innan
jag började med detta kände jag inte till hur ...

Forts nästa sida »»»

»Malmö bör bli
europeisk kulturhuvudstad»
»»» Forts från föreg sida

Hur har pandemin påverkat kultursektorn?
– Det har varit oerhört tufft, kultursektorn är
en av de samhällssektorer som drabbats allra hårdast. Många har haft helt nerstängda scener och
inte kunnat repetera. Men staten, regionen och
kommunen har alla stöttat upp. Från kommunens
sida så har vi gett över 40 miljoner kr i stöd för att
kultursektorn ska kunna klara sig.
– Det är just nu för tidigt för att säga vad de
långsiktiga effekterna av pandemin blir, eftersom
vi fortfarande är mitt inne i den, men vi har gjort
det vi kunnat för att dämpa dess negativa konsekvenser.
2029 är det Sveriges tur att utse en europeisk kulturhuvudstad, varför bör det bli Malmö?
– Vi har satsat på kultur i många år och har i dag
både kulturinstitutioner av högsta klass och ett
starkt fritt kulturliv som vågar testa nya idéer. Den
här kombinationen är anledningen till att vi är en
bra kandidat till att bli kulturhuvudstad.
– Under många år har vi sett att kulturarbetare
söker sig till Malmö, vi har en bra infrastruktur
i form av scener, konstnärsverkstäder m.m. Vi är
också nära kontinenten och då kan man verka både
här och i resten av norra Europa samtidigt som det
går att hitta lokaler och ateljéer till rimliga priser.
Detta har lett till att vi nu har en stark bas.
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...tydligt kultur är kopplat till våra politiska mål.
Det handlar i grunden om demokrati och social
hållbarhet. Jag är väldigt stolt över det arbete vi
gör i Malmö, att våga gå i framkant och att mot
strömmen. Att vara den aktör som står upp för en
fristad, yttrandefriheten eller biblioteken när få
andra gör det. Det Modiga Malmö, som satsar på
kultur fastän att vi ser de sociala utmaningarna.
– I Malmökommissionens slutrapport lyfts just
kulturens roll upp:
"Kulturlivet och civilsamhället fungerar som sammanbindande kitt – som väver ihop staden och som
påverkar människors hälsa, delaktighet och känsla av
sammanhållning […] Kommissionens övertygelse är att
Malmös kulturliv utgör en vital del av stadens sociala
integration och sammanhållning."
Frida Trollmyr vill att Malmö ska uppmärksammas 2029, då det är
Sveriges tur att kora Europas kulturhuvudstad.
– Malmö har också en historia av att vara evenemangsstad. Här finns många arbetstillfällen inom
evenemangssektorn och vi har en lång tradition av
att satsa på stora evenemang. Vi tror att utmärkelsen som Europas kulturhuvudstad skulle kunna
locka många fler turister till Malmö.

– Vi har höga ambitioner och är stolta över att
vara en av de kommuner i Sverige som lägger allra
mest per invånare på kulturen. Enligt oss är vi
redan Sveriges kulturhuvudstad, men nu har vi
möjligheten att bli hela Europas kulturhuvudstad.

Varning,
frihet i fara!
♥ I stora delar av världen har utrymmet för civilsamhället trängts tillbaka. 87,3 procent av jordens
befolkning, 6,4 miljarder människor, lever idag i
mer eller mindre inskränkta samhällen – vissa är
utsatta för repression och hotas, misshandlas och
fängslas för att de organiserar sig.
Vill du fördjupa dig i den auktöritära globala
utvecklingen? Läs Palmecentrets rapport Frihet i
Fara där jounalisten Mats Wingborg djupdyker i
ett par oroande exempel från auktoritära ledare
i världen. Rapporten finns på Palmecentrets hemsida www.palmecenter.se.

Civila samhället under attack.
Palmecentrets uppmärksammade rapport.

Klas, ny kollega
på kommunalrådsavdelningen

Av Linnea Jacobsson
♥ Klas kommer ta över efter Anders
Malmström som går vidare till nytt
jobb i slutet av januari. Klas har,
bland annat, varit kommunikationsstrateg på flera stora reklamfirmor.
Han har också ett långt och starkt
engagemang i stadens föreningsliv.

– Att få vara med och se politiken från insidan och att kunna
använda allt det jag lärt mig tidigare för en stad och för Malmö som
jag verkligen älskar.
Var det givet att du skulle arbeta
politiskt, har du alltid velat det?
– Nej, det var det nog inte… jag
har länge känt att jag vill göra
något för staden. Jag har fått så
mycket av den här staden, jag vill
gärna ge tillbaka. Jag är 60 år, det
passar bra nu! svarar Klas glatt.
– Men också…. det är viktigare
nu än någonsin att vara med och
bygga ett starkt samhälle när det
ser ut som det gör i världen tillägger han lite allvarligare.

Vad ser du mest fram emot?
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Jag ringer Klas en måndag
när det stormar i Malmö. Han
gör sin första dag som politisk
sekreterare ansvarig för bland
annat presskommunikation på
kommunalrådsavdelningen
och håller på att få ordning
på all teknik som behöver
komma på plats en första dag
på jobbet.

KLAS TJEBBES
Ålder: 60
S-föreningstillhörighet: Västra innerstaden S-förening
Blir glad av: SM-guld till FC Rosengård och Malmö FF
Blir arg av: Populism, egoism, brist på respekt för andra människor
Favoritplats i Malmö: Restaurang Möllan
Vill tipsa om: Filmerna Small Axe på SVT Play

Allt fler Malmöbor i arbete –
och rekordlågt försörjningsstöd
Inför 2021 satte kommunledningen upp ett offensivt mål
om att skapa 1 500 nya arbetsmarknadsanställningar i den
kommunala organisationen.
Alla förvaltningar skulle hjälpas åt för att ge fler arbetslösa
Malmöbor en fot in i arbetslivet. Nu kan det konstateras att
målet överträffats med råge – i
december hade över 1 700 nya
platser tillkommit!
Av Oscar Rauer
♥ Det råder stor enighet i forskningen om att arbetsmarknadsanställningar är en effektiv åtgärd
för personer som annars står långt
ifrån arbetsmarknaden, till exempel
på grund av långvarig arbetslöshet
eller bristande språkkunskaper.

Anställningen kombineras med
utbildning och andra rustande
insatser utifrån den enskilde Malmöbons behov.
Arbetsmarknadsanställningarna i Malmö stad innebär att
man utför arbetsuppgifter som
är till nytta för verksamheten och
som ger utökad service till Malmöborna.
Det kan till exempel handla om
olika typer av servicevärdar inom
funktionsstöd, vård och omsorg,
skola och förskola. Andra platser
är av mer projektliknande karaktär, som miljöförvaltningens klimatambassadörer.
SATSNINGEN HAR VARIT en viktig

bidragande orsak till att antalet
Malmöbor som uppbär ekonomiskt
bistånd nu är på sin lägsta nivå på 10

år, trots att staden under samma
period vuxit med nästan 50 000
invånare.
Jämfört med 2020 har de sammanlagda kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat med
över 70 miljoner kronor.
UNDER MANDATPERIODEN har

kommunledningen kontinuerligt stärkt upp insatserna för att
fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Trots pandemin och
turbulensen i den nationella
arbetsmarknadspolitiken har
kommunens arbete på så vis blivit mer samordnat och effektivt.
Under 2021 gick nästan 1 200
försörjningsstödstagare vidare
till arbete eller studier genom
kommunens insatser – en dubblering sedan 2017.

En ren stad påverkar känslan av
trygghet. Städpatrullerna gör ett
viktigt jobb i Malmö.

HJÄRTER ESS UTGIVNING 2022

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

KALENDERN
Socialdemokratiska föreningar

Aktuellt
ARBETAREKOMMUNENS ÅRSMÖTE
LÖRDAG 19 MARS KL 9.00
Årsmöte
Lokalen öppnar för fika kl 8.00. Årsmötet startar 9.00.
Plats: Folkets hus, Limhamn.

MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 15 FEBRUARI KL 18.00
Digitalt årsmöte via Zoom.
Anmälan på till.msf@outlook.com

NOMINERINGS- OCH MOTIONSSTOPP INFÖR ÅRSMÖTE
SÖNDAG 30 JANUARI
Nominerings- och motionsstopp samt sista dag för att
svara på remiss om det kommunalpolitiska programmet.

OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
LÖRDAG 26 FEBRUARI KL 14.00
Årsmöte
För mer information kontakta ordförande Daniel på
daniel.nyhlen@yahoo.se

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
TISDAG 8 MARS KL 18.00-19.30
Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen.
Hemlig spännande gäst! Mer information kommer.
Plats: ABFs studiehem, Spånehusvägen 47

PERSISKA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGEN
ONSDAG 16 FEBRUARI KL 18.30
Årsmöte
Arwin Sohrabi, gruppledare (S) i miljönämnden är gäst.
Mötet hålls på persiska! Anmälan sker till ordförande via
nahid@biglari.se

POLITISKT FORUM: TILLSAMMANS BYGGER VI MALMÖ HELT
FRAMFLYTTAT. DATUM TROLIGEN I MAJ!
På grund av rådande pandemiläge behöver vi skjuta på
det politiska forum vi planerade till den 12 februari.

BYGGNADS- OCH TRANSPORTS S-FACKKLUBBAR
TORSDAG 17 FEBRUARI KL 9.00
Frukostmöte
Blåbrunt Sverige – döden för fri media och organiserade
arbetare? Frukostmöte med Mats Wingborg. Kaffe och
macka från 8.30. Anmälan görs till skane@byggnads.se
eller 010-6011387 senast 15 februari.
Plats: Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2 i Malmö.

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 såvida inte pandemin
lägger hinder i vägen! Vi möts på Södergatan vid Gustav
Adolfs torg och tågar sedan till Folkets Park.
LILLA VALRÖRELSEN
SÖNDAG 1 MAJ – MÅNDAG 30 MAJ
Vi knackar dörr i flera områden i stan!

Årsmöte

BYGGNADS SOCIALDEMOKRATISKA FACKKLUBB
ONSDAG 23 MARS
Medlemsmöte
Bostadspolitik med Carina Listernborn.
Plats: ABFs studiehem, Spånehusvägen 47
VÄSTRA HAMNENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
SÖNDAG 13 FEBRUARI KL 15.00
Årsmöte
För mer information kontakta ordförande på Jonas på
jonas@newagency.se
KIRSEBERG/SEGEVÅNG SOCIALDEMOKRATISK FÖRENING
TORSDAG 24 FEBRUARI KL. 19-21
Årsmöte
Gäst: Bo Bernhardsson. Lokalen är öppen från kl. 18.00.
Lättare förtäring. Mötet hålls digitalt om så krävs.
Plats: ABF studiehem, Spånehusvägen 47

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.

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

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

26 MARS 2022: VÅR ORGANISATION
OCH MÖTESTEKNIK

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

Sista anmälan 23 januari.

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

Sista anmälan 13 mars.

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

Välkommen att anmäla dig till partiexpeditionen 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 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!
MALMÖ

ESS

Hjärter

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

Varmt välkommen
till arbetarrörelsens arkiv!
♥ DE SENASTE ÅREN har arbetarrörelsen utmanats av partier som gärna vill skriva en annan
historia. En historia som syftar till att legitimera
unkna värderingar där man gör skillnad på människors värde.
Men, den som ger sig på arbetarrörelsens historia ska veta att den är väl dokumenterad. Vår
vardag har genom decennierna präglats av våra
möten, situationerna på arbetsplatserna och
samtal med både sympatisörer och motståndare.
Allt detta finns tecknat i våra protokoll och vår
korrespondens i partiet. I åtskilliga dokument i
form av flygblad och pamfletter, idé- och valprogram, handlings- och aktionsprogram.
Det mesta finns sparat i vårt gemensamma arkiv.
ATT ANVÄNDA HISTORIEN som en del i det
arbete vi har framför oss är arkivets bidrag att stärka
arbetarrörelsen. Vi som är engagerade i arkivet ser
stora möjligheter hjälpa till i motståndet att skriva
om historien.
Därför är du som funderar på din egen organisations historia alltid välkommen att kontakta
oss. Tillsamman kan vi hjälpas åt att förstå

Dagens krönika

varför man valde väg i de vägskäl som lett fram
till dagens rörelse. Vi behöver också tänka på
att om femtio år kommer våra efterträdare söka
information om hur vi tänker idag. Det är lätt
att glömma att vi inte samlar materialet för vår
egen skull utan för de som kommer efter. Därför
uppmanar vi alla som har material som kan vara
av intresse för framtida forskning lämnar det till
arkivet.

är fanor och standar som vittnar om det engagemang och den stolthet som budskapen i skimrande
guld bars fram.
Sedan 1941 har den skånska arbetarrörelsen samlat och bevarat vår historia. Detta på
initiativ av SSU-distriktet. Det var ungdomen
som då insåg värdet i att spara
historien för kommande
generationer.

I ARKIVETS VERKSAMHET ingår att uppmärksamma vår historia genom egna föreläsningar,
fotvandringar eller bussturer i arbetarrörelsens
historia och utställningar tillsammans med våra
medlemmar.
Det är mycket uppskattade verksamheter
och vi ser gärna att fler deltar och påverkar
innehållet i vår verksamhet. Det är med er
hjälp som vi synliggör och sprider information
om allt det material som finns i vårt arkiv.

NU ÄR DET VÅR uppgift
att ge kommande generationer en insikt och förståelse hur våra dagars historia
ska dokumenteras.

EN SAK SOM VI är extra stolta över är den samling vi har av fanor och standar. Den sägs vara en
av de största samlingarna som finns i landet. Det

Stefan
Pettersson

Ordförande
arbetarerörelsens
arkiv i Skåne

Stort & smått

Sanna Axelsson i samtal.
Ringkampanj pågår. Vår nya energiminister Khashayar
Farmanbar här tillsammans med Jaqueline Lenander.

Tobias Baudin, vår nya partisekreterare
besökte Malmö i december.

Samtal med 7 000
Malmöbor
♥ Under 2021 har vi ringt 7 000 Malmöbor (och
skickat SMS till ytterligare 3 000 under kyrkovalrörelsen) för att prata politik!
Samtalskampanjen fortsätter och det är bara att
kontakta expeditionen om du vill vara med och
ringa.

Baudin på Malmöbesök!

Peter Nilsson, Kommunals
S-fackklubb, ringer upp.

♥ Partisekreterare Tobias Baudin besökte Malmö i
december och passade bland annat på att besöka
representantskapet på Kockum Fritid.
Förutom det besökte han också en av Malmös
sju familjecentraler och lyfte det som ett bra
exempel på hur samhället kan arbeta med tidiga
insatser

