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Rasismens ansikte.

46-årige George Floyd misshandlas brutalt till döds av polisen i Minneapolis 
i Minnesota. En dödsmisshandel i raden av många där polisen varit inblan-
dad.

Detta har skapat våldsamma protester i USA. Protester med demonstra-
tioner, upplopp, butiksplundringar och bränder. Rasismen har fortfarande 
ett starkt fäste i hela Amerika och inte minst inom polisväsendet. Även om 
en majoritet bland den vita befolkningen och även bland polisen anser att 
rasism är oförenligt med människosynen i ett modernt demokratiskt sam-
hälle så har man en lång väg att vandra innan man hamnar på en någorlunda 
acceptabel nivå. Att utrota rasismen torde vara omöjligt.

Har man dessutom en president som agerar kontraproduktivt i alla samman-
hang där han känner sig utpekad riskerar man att förvärra situationen. Att 
som Donald Trump förorda hårda tag och sätta in militär mot oroligheterna 
riskerar att ytterligare förvärra situationen i landet.

Hans agerande får mycket hård kritik av Joe Biden som menar att Trump 
måste bli en del av lösningen och inte en del av problemet.

I ett vidare perspektiv kan man fundera över vad konsekvenserna av rasis-
men i USA kan ha för på verkan på Trumps mäktiga kollegor i övriga delar 
av världen. Ser man chansen att flytta fram sina positioner globalt eller sitter 
man stilla i båten?

En oro man kan känna är att ett USA som slits sönder av inhemska motsättnin-
gar är inget som gynnar ett Europa där hotet mot demokratierna ökar. Tydli-
gast är exemplet Ungern som av ledande sverigedemokrater ofta lyfts fram 
som ett ideal att se upp till, de har förlorat sin demokrati på tio år.
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”Ålder är inget man är utan 
något man har. Och när man 
vet att man Är, så spelar det 

ingen roll vad man Har.”  
(Johan-Bertil Lunde´n)

”År 1492 upptäckte de ameri-
kanska indianerna Columbus.” 

(M. Allwood)

”Är det inte tråkigt att framtida 
generationer inte kan vara här 
och se alla underbara saker vi 

gör med deras pengar”  
(Earl Wilson)

”Åar vet att det är ingen bråd-
ska. Tids nog hinner vi fram.” 

(Nalle Puh)

”Även det som är nött och 
slitet kan bete sig vackert.” 

(Ernst Kirchsteiger)



Men åter till den nya identiteten. 
Att vara en person tillhörande 
en riskgrupp med åldern som 
främsta orsak känns nästan som 
ett otillbörligt utpekande. 
 
Och detta på grund av en liten 
varelse som man varken kan se, 
känna, lukta eller höra. Dessu-
tom känner jag mig för det mes-
ta inte en dag äldre än 30.

Önskar min riskgrupp och alla 
er andra en riktigt skön sommar 
och ta väl hand om varandra.
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LAS-utredningen, en 
ödesfråga.

Gudmund Toijer har nu redovi-
sat sin utredning av LAS där han 
lämnar förslag på hur en förän-
dring kan ske. 

Av samtliga fackliga företrädare 
får utredningen kraftig kritik. 

Man anser att utredningsförsla-
gen förändrar balansen mellan 
arbetsmarknadens parter till 
förmån för arbetsgivarna på ett 
otillbörligt sätt och att arbet-
stagarsidan i stort sett blir rätt-
slös. 

Centern och Liberalerna hyl-
lar utredningen och menar att 
förslagen ska genomföras. 

Socialdemokraterna anser att 
utredaren frångått utredningsdi-
rektivet ”bibehållen balans mel-
lan parterna” och godkänner 
inte utredningsförslagen.

Med anledning av detta har vi i 
s-föreningen gjort en skrivelse. 
Den har vi skickat till vår lokala 
arbetarekommun som ställer 
sig bakom den. Vi har även 
skickat skrivelsen vidare till 
partidistrikt och partistyrelse.  

joritet av högerpartier som inte 
vill annat.
Att samtidigt som människor har 
det svårt i vårt land, inte minst 
nu till följd av Covid-19 gör det 
obegripligt att prata om att göra 
det lättare för företag att säga 
upp anställda. Det är fel väg att 
gå. Det är inte en moderniserad 
arbetsrätt, det är att backa ban-
det 100 år. Den svenska arbeta-
rens anställningstrygghet ska 
förstärkas inte försämras.

Detta är en fråga som är för 
arbetsmarknadens parter att 
förhandla om. Det är att värna 
den svenska modellen. Annars 
riskerar vi at få en om möjligt 
ännu mer svajig anställning-
strygghet som förändras efter 
varje riksdagsval.

Från Klemensnäs/Ursvikens so-
cialdemokratiska förening ställer 
vi krav på att:

• Om parterna inte kommer 
överens och Centerpartiet och 
Liberalerna vidhåller sina krav 
från januariavtalet behöver 
förslaget ändras så att maktba-
lansen på svensk arbetsmarknad 
behålls, vilket med nu liggande 
förslag inte är fallet.

• Den svenska arbetaren i 
fortsättningen ska veta att So-
cialdemokraterna tar kampen 
för jämlikhet, trygghet och soli-
daritet. För att kunna göra det 
behövs ett starkt stöd i Sveriges 
riksdag och starka parter på ar-
betsmarknaden.

K l e m e n s n ä s / U r s v i k e n s  
Socialdemokratiska förening 
2020-06-03”
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Hur ska vi se på den här 
tiden om några år? 

 Social distansering, statsepide-
miolog...ord som vi kanske inte 
överutnyttjat tidigare, men som 
idag är ”vardagsmat”. Att lära 
sig en ny titel är väl en världslig 
sak. Att uthärda social distanser-
ing är något helt annat. Män-
niskan är av naturen en social 
varelse. Att inte få umgås med 
och krama om sina vänner och 
äldre släktingar är inte kul, inte 
på något sätt.

Jag saknar att spontant besö-
ka och få besök av vänner och 
bekanta. Egentligen är jag en 
person som trivs med mitt eget 
sällskap och inte har så stora krav 
på socialt umgänge, en då är det 
självvalt. Att som nu till och med 
hålla sina arbetskamrater på en 
”älgs avstånd” känns minst sagt 
konstigt. 

Men det är nödvändigt. Hur less 
man än är på alla videomöten 
och telefonkonferenser är det 
så vi måste agera. Den här re-
san är inte över än, inte på långa 
vägar. Jag är ändå tacksam att 
vi har en regering som litar på 
sin befolkning. De litar på att vi 
kan och ska göra det som krävs. 
Utan att lägga allt för många för-
bud och restriktioner på oss. Då 
måste även vi lita på dem och 
faktiskt följa de råd vi får.

Bara för att vädret blir bättre 
och varmare och det spirar i väx-
tligheten så kan vi inte sluta hålla 
avstånd. Viruset struntar högakt-
ningsfullt i om vi har vårkänslor. 
 Allt för ofta ser jag människor 
som inte respekterar avstånd när 
man är och handlar, vilket många 
av oss måste. Faktum är att man 
2 3

är ganska respektlös mot de 
som är i riskgrupp och de som 
arbetar på frontlinjen.

Vård-och omsorgspersonal, per-
sonalen i butiker, buss- och tax-
ichaufförer, frisörer, listan kan 
göras lång... yrken där man inte 
kan välja att hålla avstånd alla 
gånger. De förtjänar vår respekt 
och att vi inte utsätter dem för 
mer fara än situationen kräver. 

Så kära vänner; håll avstånd, 
tvätta händerna och håll er hem-
ma om ni känner er det minsta 
sjuk.

Trots allt detta, vardagen rullar 
på i alla fall. Demokratin fort-
lever och beslut ska fattas oav-
sett pågående Coronaepidemi.

 Skellefteå kommun är som ni vet 
i en expansiv fas. Det påverkar 
oss på många sätt. För oss i Urs-
vikenområdet så händer det sa-
ket. 

 Vi kommer att få en ny busslin-
je som ska serva delar av vårt 
område som inte haft några 
hållplatser tidigare, fantas-
tiskt!

Klemensnäs-Mobacken är sträck-
ningen på den nya linjen med 
en bytespunkt på Hedensbyns 
industriområde. Linje 4 ska den 
heta. Det får vi tacka etablerin-
gen kring Northvoltområdet för. 
Det ger fler boenden möjlighet 
att åka kollektivt från och med i 
höst.

För att läsa mer om den nya 
busslinjen så hänvisar jag till 
Skelleftebuss och deras hemsida 
skebuss.se

 För de som jag som brukar 
ströva runt på Scharinsområdet 
så ser vi nu hur de temporära 
arbetarbostäderna byggs upp i 
rask takt. Har ni inte promenerat 
där tidigare så kan jag varmt rek-
ommendera det. 

Vi har en vacker älv och i en 
framtid hoppas jag att vi ska 

kunna ha ett ännu snyggare och 
mer tillgängligt älvsområde på 
den gamla fabrikstomten.

Ta hand om er och njut av som-
maren och umgås utomhus... på 
en älgs avstånd.

/ Gunilla
gunilla.andersson@medlefors.se

Ny identitet. 

Jag har fått en ny identitet. Från 
att ha varit en i mängden är jag 
nu en person man försiktigt un-
dviker att komma för nära. Får 
man besök så sker det utomhus, 
även om det är kallt och blåser.  

Att träffa barn och barnbarn får 
närmast en platonisk anstrykning 
jämfört med tidigare då man ut-
sattes för bamsekramar som vär-
mde både hjärta och själ.

Att ikläda sig denna roll känns 
märklig och lite skrämmande. 
Yngste sonen känner till mitt 
husbehovsintresse för fåglar. 
Eftersom vi matar dessa vinter-
tid brukar vi kolla vilka arter som 
besöker fröautomaterna. 

Därför ansåg han att jag, när jag 
lika satt i karantän, kunde få låna 
hans fina kikare med stativ och 
allt. Tanken var god och omtan-
ken värmde. Men ett problem 
uppstod varje gång jag på håll 
såg en fågel som jag ville titta 
på. När objektiven var ordentligt 
inställda då var fågeln borta. Det 
fungerade som Kalle Ankas pa-
pegoja vi brukar se varje jul. Men 
jag har i alla fall lyckats se både 
knipor, skratt- och fiskmåsar, 
samt ett par skator i kikaren.

Utan kikare har jag dessutom sett 
två stenknäckar, en steglits, två 
nötkråkor, stor hackspett samt 
ett antal bergfinkar, domherrar, 
koltrastar, talgoxar och blåmesar.  
Dessutom har jag hört stor-
spoven men tyvärr inte lyckats 
se den.

Skrivelse från s-föreningen: 

“Trygga anställningar finns i 
Socialdemokratins DNA!

Sedan socialdemokratiska par-
tiet bildades har trygghet och 
bättre villkor för alla i Sveri-
gevarit en del av de mål som 
Socialdemokraterna alltid ar-
betat för. Det har också varit ett 
framgångsrecept för det sven-
ska samhällets utveckling.

Anställningstrygghet har varit 
och är fortfarande viktigt för in-
dividen men även för samhäll-
sutvecklingen i framtiden.

Idag är det många på arbets-
marknaden som har otrygga 
visstidsanställningar, många vet 
inte hur mycket man får arbeta 
nästa månad eller i värsta fall 
nästa vecka.

Att måsta vänta på det där sam-
talet i slutet av månaden som 
avgör om man har någon inkom-
st nästa månad eller inte, det är 
inte värdigt vårt land 2020.

Med en otrygg anställning är det 
svårare skaffa bostad, med en 
otrygg anställning ökar klyftorna 
i samhället.

Det här är verklighet för många 
i Sverige idag, i huvudsak kvin-
nor inom vård och omsorg, inom 
hotell och restaurang och inom 
handeln.

Socialdemokratin som är sprun-
gen ur LO står för en stark ar-
betsrätt och efter valet 2018 
hade partiet ett val att antingen 
gå i opposition eller försöka 
bilda regering och få igenom så 
mycket socialdemokratisk politik 
som möjligt. Valet blev att vara 
en progressiv kraft i svensk poli-
tik.

Hade inte Socialdemokraterna 
förhandlat med Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Liberalerna 
hade kraftiga försämringar av 
arbetsrätten redan varit genom-
förda då riksdagen har en ma-


