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Förra helgen deltog jag och vår 

studieorganisatör Magnus 

Nilsson på Socialdemokraternas 

Verksamhetsforum. Alla arbetare

-kommuner och partidistrikt var 

inbjudna att delta och över 300 

Socialdemokrater samlades i 

Stockholm i dagarna två. 

Utgångspunkten för helgen var 

det interna förändringsarbete 

som pågår utifrån vårt 

organisatoriska reformprogram 

”Det politiska samtalet utvecklar 

Socialdemokratin!” som antogs 

vid kongressen i våras. 

(www.socialdemokraterna.se —

sök på Det politiska samtalet 

utvecklar socialdemokratin) 

Vi fick delta i spännande work-

shops, ta del av intressanta 

föreläsningar samt utbyta 

kunskaper och erfarenheter med 

varandra. En riktigt bra konferens! 

Fredagskvällen ägnades åt att 

”fira våra framgångar”. Jag 

måste erkänna att både jag och 

Magnus var lite skeptiska och 

undrade vilka framgångar de i 

partiledningen kunde tänkas 

mena då vi just då inte riktigt 

kunde komma på några. Kvällen 

kom att uppmärksamma det 

positiva som händer internt runt 

om i vårt parti och vår arbetare-

kommun fick titeln ”Årets 

organisering” med motiveringen;  

”För att man utvecklat sitt 

interna arbete för att fler 

partivänner ska känna 

delaktighet och ansvar. 

Arbetarekommunens styrelse 

har kompletterats med flera 

kommittéer kring studier, 

kommunikation, aktiviteter och 

fackligt politiskt. Resultatet är 

nytändning i studier, aktiveter 

och mer idé-diskussioner.”  

Så befriande att mitt i sjunkande 

medlemsantal och katastrofala 

opinionssiffror faktiskt få fira det 

vi gör bra. Det ger oss motivation 

att fortsätta framåt. Priset har vi 

alla i vår arbetarekommun vunnit 

tillsammans så jag hoppas att 

det ger oss alla lite extra bränsle 

att fortsätta utveckla vår verk-

samhet och vårt parti. 

Men vad kan vi göra mer? Hur 

kan vi träffa fler medlemmar och 

medborgare mer och på fler sätt 

än vi gör idag? Hur värvar vi fler 

medlemmar och får med dem i 

det vi gör och vill göra? Hur får vi 

fler aktiva i det vi planerar och 

genomför? 

Några saker som det trycktes 

särskilt på under Verksamhets-

forum; 

 Samtala mer och nå fler – Vad 

är det för berättelse vi ska 

berätta för att engagera? Det 

skiljer alldeles säkert sig åt, 

mellan arbetarekommuner, 

mellan föreningar och mellan 

oss aktiva. Vad är just din 

berättelse? 

 Uppgradera den facklig-

politiska samverkan – En 

tredjedel av LO-medlemmarna 

upplever att de fått det sämre 

ställt, trots reella löne-ökningar. 

Hur når vi dem? Hur får vi dem 

att känna sig lyssnade på? Hur 

samverkar vi fram bra beslut 

och förslag till förändringar? 

 Omtag kring 

Socialdemokratisk jämlikhets-

politik – Sverige är det land i 

västvärlden där ojämlikheten 

ökat mest under de senaste 

decennierna. Växande klyftor 

har stora konsekvenser; för 

demokratin, för samman-

hållningen i samhället och för 

den enskilda människans makt 

och möjligheter i livet. Därför tar 

partiledningen nu ett omtag i 

frågan och vi som arbetare-

kommun kommer att få vara 

delaktig. Återkommer när jag 

vet mer om hur. 

Intressant att läsa är LO 

jämlikhetsutredning som tagit 

fram en slutrapport med de 

åtgärder som LO ser krävs för att 

vända utvecklingen;  

”Program för jämlikhet” 

(www.lo.se—sök på Program för 

jämlikhet)  

Bl.a. det jag skriver om ovan ska 

vi prata om när vi kallar till  

”S-föreningsordförandeträff” nu 

på måndag den 25 november  

kl. 18:30 på Medlefors. Se till att 

din förening skickar ordförande 

eller någon annan i styrelsen till 

denna träff. Att vi återupplivar 

ordförandeträffarna är en del i 

styrelsens arbete med att 

samtala mer och nå fler. Våra 

föreningar är viktiga och vi ser att 

vi behöver en tätare och djupare 

dialog. 

Till sist vill jag understryka att det 

politiska samtalet är grunden för 

ett politiskt parti som vårt. Vilken 

riktning vi tar framåt äger vi 

själva. 

Annamaria Hedlund,  

ordförande Skellefteå  

Arbetarekommun 

Väl mött! 


