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Ordförande har ordet
Det är nu dags att göra bokslut på en mycket
speciell vår. Coronapandemin slog till hårt och
plötsligt och påverkade oss alla på ett eller annat
sätt.
Vi såg att siffrorna för S steg under krisen,
förtroendet för Stefan Löfven med.
Senaste mätningarna inom LO visar dessutom att S
har ökat markant med 10 procent bland LO:s
medlemmar.
Det ska vi ta tillvara på och vårda!
Nu har debatten om asylpolitiken fått liv igen, det
har nog inte undgått någon!
Det är en av sakerna som verkligen får igång mig.
Jag har flera gånger frågat mig själv vad skulle få
mig att slita upp min familj från det livet vi har? Vad
skulle få mig att packa i hop smulor av ett liv och
dra igenom världen, genom förföljelse, övergrepp,
faror och hot?

Människor flyr från krig, förtryck, förföljelse, svält,
naturkatastrofer. Tv rapporterar om att enligt en
undersökning så vill drygt hälften av alla svenskar
ha minskad invandring, något jag har svårt att ta in.
Kanske för att jag föreställer mig att vi alla lever och
andas en tanke om ett solidariskt samhälle, en
solidarisk värld
Hur vore det om vi fokuserade på hållbar fred i
världen i stället för hur vi ska fördela människor som
är på flykt?
Kanske borde vi börja prata om vad Sverige och
svenskarna egentligen klarar.
Hur många RUT-avdrag, skattesänkningar,
utförsäljningar och nedskärningar tål Sverige?
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på
demokratins ideal och alla människors lika värde
och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett
solidariskt samhälle är den demokratiska
socialismens mål.
Om en tittar på Maslows behovstrappa så är
grunden fysiologi därefter kommer trygghet,
gemenskap, självkänsla och självförverkligande.
De fyra första nivåerna innehåller behov som enbart
motiverar oss till nya beteenden då de inte är
uppfyllda. Du tänker exempelvis bara på att du
behöver luft då du inte kan andas.
Människor har ett behov av en stabil vardag, rutiner
och enklare regler för att inte känna ångest och
rädsla, rädsla inför hemskheter som skulle kunna
hända.
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Om individen känner sig trygg börjar hon söka efter
gemenskap med andra människor, vänner, barn och
kärlek. Vi vill alla känna att vi är en del av något
större än oss själva.
Jag tror det är här vi kan hitta en förklaring till
varför en majoritet vill att vi tar emot färre flyktingar,
vi har länge som samhälle sett till att människor är
vid steg två och tre i trappan. När stegen börjar
krackelera för att de inte vårdats så känner färre
människor gemenskap och färre människor
trygghet.
Ojämlikheten växer.
För att råda bot på ojämlikheten så måste vi som
parti arbeta stenhårt med att reparera stegen så att
alla får samma möjlighet till självkänsla och
självförverkligande.
Gör vi det så kanske vi till och med råder bot på
den pest kallad främlingsfientlighet som ser ut att
sprida ut sig.
I alla beslut vi tar, alla frågor vi driver så måste vi
alltid tänka på att bygga upp ett solidariskt och
jämlikt samhälle!
Vi behöver inte försvara vår idé vår vision, vi ska
sprida den med stolthet!
Till hösten lägger vi i ytterligare en växel i arbetet
med att förändra och förbättra samhället
tillsammans!
Men innan dess så hoppas jag att ni alla får en
vilsam sommar ta hand om er och var rädda om
varandra.
Ni är viktiga!

Häl(s)ningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande i Partille Arbetarekommun
mail: kbosettik@gmail.com
mob: 0733-295348

Kommande Medlemsmöten
18 augusti kl 18.00 sessionssalen i kommunhuset.
Tema: simhall, inbjuden gäst Lars Claesson från
kultur och fritidsförvaltningen, det finns möjlighet
att följa mötet digtalt. Vill du göra det så anmäl det
till Katarina på kbosettik@gmail.com
Mötesansvarig: Eva Carlsson
Vi tipsar även om våra digitala medlemsmöten,
datum för dessa är:
2 september
25 november
Mer info kommer.

Medlemsavgift
Skaffa autogiro - få två glädjelotter!
Under våren har partidistriktet haft en kampanj där
de som skaffar autogiro för betalning av
medlemsavgiften får två glädjelotter så passa på att
fixa autogiro! Med autogiro slipper du
pappersfakturor och sparar både tid och miljö.
Om du får en faktura - betala den innan du skaffar
autogiro. Annars kan det dröja innan din
medlemsavgift registreras.
Klicka här om du vill anmäla autogiro digitalt med
hjälp av bankID.
Klicka på denna länken om du vill skriva ut
autogiroblanketten för att sedan lägga på posten
(porto betalt).

Studier
Bokcirkel
Vårens bokcirkel är nu avslutad, det är otroligt
givande att läsa litteratur gemensamt och diskutera,
vända och vrida på tankar och idéer. Det utvecklar
en själv och partiet.
Ett stort tack till alla som var med och bidrog med
klokskap.
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Förslagen till förändringar av LAS får
aldrig gå från utredning till proposition

Studiecirkel Digitala möten
Efter sommaren är det dags för nya studier, vi
kommer att köra 3 träffar i digitala möten, verktyg,
vad en ska tänka på, tips och idéer.
Hur kan vi behålla folkbildningen digititalt?
Vad kan vi ha för nytta utav digitala medel vid
fysksika möten och träffar?
Du anmäler dig till:
Studieansvarig:
Marie Raask: marie.raask@telia.com
Bokcirkel Hösten 20
I oktober startar vi gång årets andra bokcirkel,
boken vi ska läsa är Illa far landet av Tony Judt.
Bokcirkeln sker i samverkan med ABF och Lerums
arbetarekommun
Vi ses den 5 oktober kl 18.00 för att gemensamt
lägga upp bokcirkeln.
UR ILLA FAR LANDET:
Något är fullständigt fel med vårt sätt att leva idag.
Under trettio år har vi gjort en dygd av strävan efter
materiell egennytta. Och just denna strävan utgör
faktiskt numera det enda som återstår av vår känsla
för kollektiva mål. Vi vet vad saker och ting kostar
men vi har ingen aning om vad de är värda. Vi
frågar oss inte längre om domslut eller lagar är bra.
Är de rättvisa? Är de befogade? Är de rättmätiga?
Bidrar de till att skapa ett bättre samhälle eller en
bättre värld? Detta var förr de stora politiska
frågorna, även om man inte kunde förvänta sig
några enkla svar. Vi måste lära oss att ställa dem på
nytt
Du anmäler dig till
Studieansvarig:
Marie Raask: marie.raask@telia.com

Socialdemokraterna måste markera för vilka man är
ett politiskt parti. Den socialdemokratiska politiken
måste alltid stå över regeringens politik.
För några veckor sedan så presenterade LASutredningens förslag. På regeringens uppdrag
skulle utredningen presentera en ”moderniserad”
arbetsrätt. Tyvärr är den presenterade utredningen
ett förslag som skulle föra löntagarnas position i
förhållande till arbetsgivarna mer än 80 år bak i
tiden.
För oss som socialdemokrater är det helt centralt
att förändringar i arbetsrätten inte rubbar en
grundläggande balans mellan parterna på
arbetsmarknaden och att arbetstagares rätt till ökad
trygghet och kompetensutveckling verkligen stärks.
Göteborgsområdets partidistrikt har en stark facklig
förankring i det lokala politiska arbetet. Vår roll är
att även denna gång ställa oss sida vid sida med
LO. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att
Socialdemokraterna på alla nivåer visar vart vi står
och markerar att vi alltid kommer stå på arbetarnas
sida.
Skulle LAS-utredningen bli verklighet innebär det
en väsentlig urholkning av den svenska modellen.
Genom utredningen öppnas det upp för en ordning
där fackliga företrädare tvingas förhandla under
ständigt hot om lagstiftning och finns risken att
rätten till organisering blir ifrågasatt.
Vem kommer våga säga ifrån när något är fel om
man riskerar att bli av med jobbet?
Vem kommer våga gå med i ett fackförbund om
man riskerar att bli av med jobbet?
Kommer du ens kunna ha en dålig dag?
Centern och Liberalerna är tydliga. De vill att det
här ska bli lag. Trots att förslaget tydligt bryter mot
Januariavtalets skrivning om att bevara balansen på
arbetsmarknaden. De vill flytta klockan tillbaka till
en tid då arbetarna fick knyta näven i fickan när
chefen gjorde fel, när de fick stå med mössan i
hand för att få ett jobb.
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Vi socialdemokrater ska alltid ta strid för den
svenska arbetsmarknadsmodellen. Under förra
mandatperioden gjorde vi stora framsteg genom
bland annat avskaffandet av Lex Laval. Nu handlar
det om att försvara arbetsrätten mot en tydlig
högermajoritet i Sveriges riksdag. Bara för några
veckor sedan fällde riksdagen ännu en gång ett
förslag som skulle förbättra tryggheten för Sveriges
arbetstagare när högermajoriteten röstade ner
förslaget om utökad tillträdesrätt för regionala
skyddsombud
LAS-utredningen är fullständigt obalanserat till
arbetsgivarnas fördel. I praktiken innebär förslagen
att alla anställda blir provanställda på livstid.
Arbetsgivare i företag med under 15 anställda
skulle kunna säga upp människor utan saklig grund.
Utan facklig förhandling!
Var tredje månad skulle alla arbetsgivare kunna
genomföra omstruktureringar av enheter med nya
turordningslistor, så bland annat därför kan
Socialdemokratin aldrig tillåta denna utredning bli
ett skarpt lagförslag.
Vi menar att det är helt onödigt att lägga mer tid
på remisser och prövningar av om arbetsrätten.
Släng utredningen i papperskorgen direkt. Det är
där den hör hemma.
Vi Socialdemokrater litar på arbetsmarknadens
parter och tänker göra allt för att
Januariöverenskommelsens intentioner efterföljs
och faktiskt låter arbetsmarknadens parter göra upp
om LAS.
Socialdemokraterna måste markera för vilka man är
ett politiskt parti. Den socialdemokratiska politiken
måste alltid stå över regeringens politik
Daniel Kristoffersson, facklig ledare
Göteborgsområdets Socialdemokrater
Aylin Fazelian, ordförande Göteborgsområdets
Socialdemokrater
Tomas Angervik, facklig ledare Göteborgsområdets
Socialdemokrater
Claes Olsson, facklig ledare Stenungsund
Kristian Hermansson, facklig ledare Lilla Edet

Göran Hermansson, facklig ledare Tjörn
Kerstin Nilsson facklig ledare Partille
Ronnie Bryngelsson, facklig ledare Öckerö

Distriktskongress

Den 5 september klockan 10.00 är det dags för
distriktskongress. Distriktsstyrelsen har beslutat att
kongressen kommer att genomföras digitalt via
plattformen Zoom.
Presidium och personal kommer göra sitt allra bästa
för att det ska bli en bra upplevelse för alla
deltagare, men vi behöver alla hjälpas åt!

Utbildnings- och informationsträffar
Samtliga ombud, oavsett tidigare vana vid Zoom, ska delta
vid någon av träffarna som sker i Zoom. Zoom är den
plattform som vi kommer att använda för
distriktskongressen. Under utbildningstillfällena går vi
genom upplägget för kongressen, hur vi genomför
voteringar, hur ordet begärs och så vidare. Innehållet är
detsamma på samtliga träffar, så du behöver bara delta vid
ETT tillfälle. Delegationsledare ansvarar för att varje
tjänstgörande ombud har koll på hur de ska agera under
kongressen.

Följande datum genomförs digitala utbildningsoch informationsträffar:
Tillfälle 1, måndag 24/8 kl 19-21
Tillfälle 2, tisdag 25/8 kl 19-21
Tillfälle 3, onsdag 26/8 kl 19-21
Tillfälle 4, torsdag 27/8 kl 19-21
Tillfälle 5, söndag 30/8 kl 19-21
Tillfälle 6, måndag 31/8 kl 19-21
Anmälan sker via länk som är utskickad till
samtliga ombud

A-radion
A-radion har haft sista sändning för våren.
Första sändning efter sommaruppehållet blir 22
augusti då är det LO som kickar i gång hösten.
Vi som sänder är Daniel Dellenmark, Gunnel
Alderholm, Evert Svenningsson, Joakim CederbergHake och Katarina Bosetti Kristoffersson.
Är du intresserad av att lära dig radioteknik och
kanske vara med och sända så hör av dig till Daniel
på: dellenmark@hotmail.com
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Sommarkampanj flygbladsutdelning
Under sommarveckorna med start V29 kör vi
flygbladstutdelning i kommunen.
Då vi ska undvika att träffas så kör vi utdelning i
brevlådor.
Flygblad kommer att finnas på expeditionen efter
lunch den 13 juli.
Vill du dela i ditt område?
Meddela antal flygblad och i vilket område på:
sap.partille@gmail.com
På sociala medier kommer vi att köra korta budskap
i form av delningsbilder, dessa får ni gärna gilla och
dela.
Har ni någon i er närhet som delar våra värderingar
så glöm inte ställa frågan om hen vill bli medlem?

Sist men inte minst – kom ihåg att hålla avstånd så
ser vi till att skydda riskgrupperna och ge även
hjältarna i vården möjlighet till semester och vila.

Kontaktuppgifter till styrelsen
Katarina Bosetti Kristoffersson: kbosettik@gmail.com
Thorbjörn Carlsson: thorbjorn.carlsson@partille.se
Isabelle Asadian: isabelle.asadian@hotmail.com
Eva Kristensen: eva.solen@telia.com
Marie Raask: marie.raask@telia.com
Kerstin Nilsson: kerstin1952nilsson@gmail.com
Daniel Dellenmark: dellenmark@hotmail.com
Michael Jonasson: mjonasson1@hotmail.com
Eva Carlsson: eva.carlsson@partille.se
Expeditör
Marlene Segersson: sap.partille@gmail.com

Glad sommar!
Önskar
Partille Arbetarekommuns styrelse

