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Jag vill börja med att tacka för att jag fått 

förtroendet att leda vår arbetarekommun. Det 

känns mycket hedrande men också mycket 

utmanande och ansvarsfullt. Vad ska då en 

nyvald ordförande hitta på: Nu ska det bli andra 

bullar! Ut med det gamla in med nya! Nej, jag 

skojar bara, arbetarekommunen är i många 

avseenden välfungerande. Och det ska inte 

ändras för ändringens skull. 

Representantskapet fattar många kloka beslut 

och tittar vi på de motioner vi skickar till 

kongressen så har vi ett tydligt jämlikhetstänk i 

socialistisk anda. Så det är inte där våra 

utmaningar ligger. Våra största utmaningar 

ligger i numerären. Det är för få som tycker 

som vi och det är för få som är aktiva i partiet. 

Man kan tro att dessa två hänger ihop på något 

sätt? Hönan och ägget månne?  

Om Socialdemokraterna hade varit ett parti 

som väljarna ansåg stod för långt till höger så 

borde fler ha röstat på Vänsterpartiet. Nu ser vi 

ingen tydlig väljarrörelse från 

Socialdemokraterna vänsterut. Åsiktsmässigt 

är idag stora befolknings-grupper påverkade av 

”liberala strömningar” eller uppskattar SD. I 

bästa fall kan båda tillstånden förklaras som en 

vilsenhet. 

Detta är inget vi kan vända genom att erbjuda 

ytterligare en föräldraledighetsvecka, lägre 

maxtaxa på dagis eller något annat valfläsk. 

Det kanske kan köpa röster på kort sikt men 

ska det bli hållbart på lång sikt behöver vi fler 

som tror på socialismen.  

Utmaningarna vi står inför är dock inget 

enmansjobb. Stefan Löfven, Peter Olofsson, 

Evelina Fahlesson eller någon annan av våra 

beslutsfattare kan inte lösa detta med beslut i 

plenum. Det är vi som tillsammans måste göra 

jobbet. S-föreningarna måste vara 

välfungerande och alla våra medlemmar måste 

var utrustade att inte bara försvara vår politik 

utan att snarare övertyga andra att tro på den. 

Från person till person måste vi vända 

samhällsopinionen. På jobben, i skolan, på 

trygghetsboendet, i konsumkön och på nätet, 

låt det osa socialdemokrati om oss. De ”vilsna” 

jag nämnde ett par stycken tidigare måste 

ledas rätt. Folk får inte tycka vad de vill, 

oemotsagda. Inte heller oreflekterat rösta på 

något som bara gör det bättre för dem. 

Människor måste övertygas att tro på något 

som gör samhället bättre för ALLA. Det är det 

socialdemokratin handlar om, det är det som är 

vårt uppdrag.  

I samband med 1:a Maj har vi ett ypperligt 

tillfälle att synas och vara litet extra stolta och 

socialdemokratiska. Jag ser fram emot att ta 

del av hur s-föreningar och medlemmar kan 

göra 1:a Maj synligt i ert närområde och på 

nätet. Beställ årets 1:a Majmärke. Visa att vi är 

socialdemokrater och att vi är många.  

Sedan gäller det att ställa den ibland litet 

obekväma frågan: ”Vill du gå med i partiet?”. 

Den måste även ställas litet oftare än vanligt. 

Det nappar sällan varje gång men det ihållande 

droppandet urholkar stenen. Vi måste som sagt 

bli fler och en personligen framförd fråga är den 

överlägset bästa metoden. De flesta har någon 

vän eller bekant som ännu inte är med i partiet. 

Nu är det dags. Ställ frågan. Nu laddar vi inför 

kommande val och framtiden. (Och så gör det 

ju inget om vi får fler medlemmar än Umeå 

heller…)    

Vi har gjort det förut, vi kan göra  

det igen, TILLSAMMANS. Men  

ingen kedja är starkare än sin  

svagaste länk. Nu hänger det på  

DIG att hjälpa oss andra. 

För samhället! 
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