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Ordförande har ordet
Nu är hela huvudet är fullt av partikongress!
Att vara sosse är för mig lika självklart som att jag betrakta mig som feminist och HBTQI+aktivist.
För jag tror på ett jämlikt samhälle format av reformer, kloka politiska beslut, folkrörelse, bildning och
engagemang,
Denna kongress som snart äger rum känns så oerhört viktig, inte bara för att vi ska välja partiordförande
och partisekreterare utan för att vi kommer att sätta politiken för kommande år, vi väljer på kongressen
vilken riktning vi i partiet ska ta.
Jag vill och kommer utefter bästa förmåga se till att det blir en vänstersväng med en grön ny progressiv
klimatpolitik. Vi kommer att sätta agendan för kommande valrörelse.
Jag hoppas att vi går tillbaka till att bli en folkrörelse där vi lyssnar, då menar jag verkligen lyssnar, vågar ta
långa diskussioner där vi lär av varandra och tar del av varandras erfarenheter.
Som parti och som rörelse tror jag att vi förlorar på att inte lyssna. Att peka finger eller använda begrepp
som identitetspolitik, identitetsvänster mm är bara destruktivt!
Så har vi det här med identitetspolitik uttrycket som används oftare än lövblås i en park där träden tappat
sina gula löv..
Jag tillhör skaran som ibland får den kastad på mig då och då, min uppmaning är då att tänka ett varv, vad
det innebär, speciellt med tanke på att Arbetarrörelsen är ett klassiskt exempel på identitetspolitik.
Identitetspolitik innebär att en grupp människor agerar som politisk rörelse utifrån strategin att konstruera
en gemensam identitet, vilket innebär starkare känsloupplevelse än att bara formulera gemensamma
intressen. Exempelvis historiskt så upplevde lönearbetande människor att de borde gå samman, trots
interna skillnader.
Lösningen var identitetspolitisk: att uppfinna identiteten ”arbetare”. En identitet som dessutom trotsade
nationsgränserna, en identitet som inkluderade verkstadsarbetare i Göteborg med en Fabriksarbetare i
Turin
”Workers of the world, awaken!”, sjöng Joe Hill.

2
Historiens mest framgångsrika identitetspolitiska projekt är nationalismen, men det är inte den som blir
utpekad som identitetspolitik! Det är oftast personer som lyfter frågor om strukturell rasism, Diskriminerande
normer som får den stämpeln. All identitetspolitik delar dock samma bekymmer: synen på ”den andre”. En
gemensam identitet kräver ju en gräns och exkludering. Vem får exempelvis vara arbetare? Kan även en
nyanländ homosexuell man vara det?
De flesta utsatta gruppers politiska kamp handlar inte om erkännandet av en identitet.
Det handlar snarare om kampen på rättvisa, lika möjligheter och politisk inkludering i samhället.
Jag tror inte att det är den sk identitetspolitiken som fått många LO-medlemmar att gå över till SD, jag tror
definitivt inte att politiska frågor som slöjförbud, tiggeriförbud är något vi inom Socialdemokratin ska driva!
Vi ska inte villkora vem som får vara svensk arbetarklass eller inte
Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och
transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.
Visst kan vi nå dit! Det börjar med dig och mig.
Nu är hösten här, njut av färgerna, dofterna en god bok.
Mina böcker i höst efter partikongressen är Mia Skäringer, En kvinnlig komikers dagbok och Du är inte
längre min dotter av Frida Boisen så är någon sugen på boksamtal är jag på!
Ta hand om er så ses vi i höst
Hälsningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande
Partille Arbetarekommun

Aktuellt
Stärkt ställning för Sveriges skyddsombud
Nu tar vi ett nytt viktigt steg för att stärka de regionala skyddsombudens ställning. Den socialdemokratiskt
ledda regeringen kommer ge en utredare i uppdrag att ta fram nya förslag för hur de regionala
skyddsombuden kan stärkas och få bättre förutsättningar att göra sitt livsviktiga arbete för att öka
säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatserna runt omkring i Sverige.
Varje vecka dör någon på jobbet och över 100 000 människor i Sverige skadar sig på jobbet. Det är helt
oacceptabelt. Mer behöver göras för att öka tryggheten för svenska löntagare.
De regionala skyddsombuden gör varje år fler än 50 000 arbetsplatsbesök över hela landet. Deras
arbete är viktigt för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatserna.
Skyddsombudens insatser handlar ytterst om att rädda liv.
Men det finns politiska krafter som vill underminera skyddsombudens arbete och som inte står upp för
schysta villkor. Sverigedemokraterna vill till exempel avskaffa de regionala skyddsombuden och ersätta
dem med så kallade ”statliga arbetsmiljörådgivare”. Det skulle rejält försvaga arbetsmiljöarbetet, särskilt på
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mindre arbetsplatser som saknar egna skyddsombud. Dessutom skulle det innebära en byråkratisering av
skyddsombudsrollen och rubba balansen mellan arbetsmarknadens parter. Det tänker vi inte acceptera.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen gick under förra året fram med ett skarpt lagförslag som skulle
innebära att de regionala skyddsombuden skulle få tillträdesrätt till fler arbetsplatser.
Förslaget stoppades dock av högermajoriteten i Sveriges riksdag.
Vi socialdemokrater kommer outtröttligt fortsätta kämpa för att alla ska ha rätt att komma hem från jobbet
hela och friska. Nu tar vi nästa steg för att stärka de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet.

Nomineringar till förtroendeuppdrag
Nu är det snart dags för nominering av kandidater till kommunfullmäktige, Riksdag och region
I valberedningen för kommunfullmäktige är vi mycket angelägna om att få in många nomineringar och
därmed få en bra sammansättning av vår fullmäktigegrupp.
Sedan tidigare har vi beslutat om att vi ska ha varvade listor. Vi vill även ha en bra ålderssammansättning
och en god mångfald.
Kanske är det du sugen på att engagera dig ännu mer i kommunpolitiken!
Nomineringarna kommer att ske digitalt och skickas ut inom kort så håll utkik i din mail.

Medlemsmöten
30 oktober Tema Kongress 2021
Katarina berättar om arbetet inför kongressen och göteborgsområdets partidistrikts hållning i olika frågor.
Tid 13.00
Plats: Partilokalen
Självklart kommer det att finnas fika!.
27 november Workshop, tema valprogram
Tid 10-13

Studier
Den svenska modellen - en studiecirkel kring facklig politisk samverkan
“Den svenska modellen” används ibland lite slentrianmässigt i den politiska debatten. Något som låter bra,
som alla gillar och som de flesta i politiken numera därför säger sig omfamna.
Men den svenska modellen kan inte vara vad som helst. Den är ett system, ett antal metoder som
inkluderar de demokratiskt valda politiska församlingarna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarna.
Det är metoder som använts och fortfarande används för att forma vårt samhälle. Den är en flexibel och
levande politisk verklighet, som socialdemokratin har haft en tung roll i att skapa. I detta studiematerial
förtydligas kännetecknen för den svenska modellen. Dessutom tydliggörs de ideologiska skillnaderna i
synen på “Den svenska modellen”.
Målgrupp: Medlemmar
Datum och tid: 16/11, 30/11, 14/12, Kl 18.30-20
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut efter anmälan)
Kostnad: Ingen kostnad

4
Handledare: Renée Bengtsson, PD
Anmälan senast: 6 november 2021 till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se

Partikongressen 2021
Nu är förberedelserna inför kongressen i full gång!
I höst är det dags för Socialdemokraternas partikongress. På kongressen belutar Socialdemokraterna om
det politiska programmet. På kongressen 2021 kommer partiet även välja en ny partiordförande, nominerad
är Magdalena Andersson.Till Partisekreterare föreslås Tobias Baudin.
Göteborgsområdets partidistrikts delegation träffas varje måndag mellan 16-21 för att arbeta med
förberedelser och utlåtande.
Vi är alla uppdelade i temagrupper, det innebär att vi kommer att få chans att prata med partistyrelsen
föredragande inom olika områden, dels för att höra deras tankar bakom utlåtanden och yrkande men också
för att vi som är ombud ska ha chans att påverka.
Socialdemokraternas kongress kommer inte vara öppen för åhörare på plats, utan endast deltagare och
journalister. Men misströsta inte, för vi kommer genomföra helt nya möjligheter att delta på kongressen
digitalt - oavsett var du bor eller befinner dig. Här på vår hemsida kommer det bland annat finnas
livesändningar från förhandlingarna, fördjupande inslag från vår studio på plats och valbara digitala
seminarium och mycket mer!
Vi kommer under partikongressen ha partilokalen öppen under vissa tider så att du kan följa kongressen
därifrån med partikamrater. Mer info om tider kommer veckan innan kongressen.
Du kommer även ha chans att diskutera kongress på medlemsmötet den 30 oktober kl 13.00
Anledningen till att det är en lördag är kort och gott att det är den enda lediga tid innan kongressen för mig
(Katarina)
Allt du behöver veta om kongressen kan du läsa nedan:
https://www.socialdemokraterna.se/kongress/allt-om-kongressen

Kontaktuppgifter till styrelsen
Katarina Bosetti Kristoffersson: kbosettik@gmail.com
Isabelle Asadian: isabelle.asadian@hotmail.com
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Michael Jonasson: mjonasson1@hotmail.com

Expeditör
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