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Inledning 

Jag tog med mig rosen upp i talarstolen. Den sticks lite, och det är bra, 

socialdemokratin är inte alltid bekväm, men när rosen slår ut blir den både vacker 

och luktar gott. Tack för att jag får vara med er idag. Och vilken fest ni bjuder på. 

Det är en särskild kraft i att samlas och gå framåt tillsammans, både bildligt och 

bokstavligt. Och vädret ska man ju helst inte klaga på så jag konstaterar att det är 

varmare här i Västra Götaland än hemma i Östra Svealand där jag bor. 

 

Jag har min arbetsplats i Stockholm och bor i Uppsala. Men i grunden är jag boråsare, 

med rötterna i Östra Frölunda. Det är över 30 år sedan jag flyttade från Borås men 

den hemkänslan kommer aldrig att försvinna och därför känns det extra hedrande 

att få hålla mitt livs första förstamaj-tal här i Sjuhäradsbygden. 

 

Kanske var det på grund av mina rötter som den hemska bussolyckan utanför Sveg 

med ungdomar härifrån Skene kom mig särskilt nära. Kanske var det också för att 

det var så lätt att identifiera sig – Vi är många som varit unga och åkt buss till skidläger 

någonstans långt hemifrån. Det är glädje, det är förväntan, det är seg väntan på att 
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komma fram. Men den här gången byttes glädjen till sorg, förväntan till förfäran, seg 

väntan till intensivt kaos. Det går inte annat än att bli djupt berörd och jag hoppas 

att ni alla kände den värme som strömmade över Skene till skadade, oroliga och 

sörjande från hela svenska folket. Vi stod med er. De dagarna i början av april var vi 

alla från Skene! 

 

Och nu står vi här tillsammans. Samlade. Enade. Inneslutna i varandras värme. I den 

gemenskap det är att vara människa, och – för många av oss – att vara en del av en 

internationell rörelse där människovärdet står i centrum. Där tron på den enskilda 

människans initiativförmåga och kraft är stark, men där vi också vet att ingen 

människa är en ö, att vi bygger samhället tillsammans. Ett samhälle där vi delar med 

oss av våra resurser och styrkor, där min svaghet kompletteras av din styrka, där den 

som har delar med sig till den som inte har – inte i form av allmosa utan genom att 

vi går framåt tillsammans. Där människors lika värde och lika rätt är vår drivkraft, 

där arbetet för jämlikhet är centralt, där solidaritetstanken alltid står i fokus, där var 

och en är medräknad oavsett kön, etnicitet, tro eller sexuell läggning. 

 

Det är socialdemokrati i grunden. Det är värderingar vi aldrig någonsin får låta gå 

förlorade. 
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En orolig tid 

Vänner, det är en orolig tid vi lever i. Vi hör om våld, förföljelse och terror ute i 

världen – men också här hemma: En människa stjäl en lastbil och mejar ner folk på 

Drottninggatan i Stockholm. En annan går bärsärk med ett svärd på en skola i 

Trollhättan. Ytterligare någon skjuter mörkhyade människor i Malmö. Okända 

gärningsmän vandaliserar moskéer och gör vägen till synagogan osäker. Idag på 

morgonen möttes vi också av nyheten om en misstänkt mordbrand i en 

stockholmsmoské. 

 

Nazister och likasinnade får tillstånd att demonstrera öppet och släpps in i forum 

som i grunden handlar om demokrati – första maj, Bokmässan, Almedalsveckan är 

några tillfällen som uppmärksammats bara de senaste dagarna. Och deras 

kavajförsedda kusiner i riksdagen, Sverigedemokraterna, bjuds in till att vara 

regeringsunderlag av en desperat moderatledning. Det är för mycket nu som luktar 

30-talets Tyskland! 

 

För vi ska komma ihåg att Sverigedemokraterna inte är ett parti som andra, det 

handlar inte bara om att de för tillfället har konstiga sakpolitiska åsikter. De har sina 

rötter i nazismen och de kommer aldrig att göra upp med sin historia - helt enkelt 

därför att deras värderingar bygger på samma tankegods, idén om att göra skillnad 
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på människor. Idén om att dra isär. Idén om att ställa grupp mot grupp. När högern 

svajar, låt det stå klart att vänstern aldrig någonsin ska bidra till att göra de bruna 

krafterna rumsrena i vårt land! 

 

De vill sprida rädsla. De vill sprida hat. Därför var det så gott att konstatera att de 

inte lyckades utnyttja lastbilsattacken för sina syften. När folk istället slöt upp och 

visade kärlek fick de så kallade ”Sverigevännerna” det lite jobbigt. 

 

Det meningslösa våldet, hatet och hoten, har sin grogrund i det som är raka 

motsatsen till gemenskap och människors lika värde. Vi får aldrig acceptera det. 

Människor ska kunna röra sig i offentliga rum utan att behöva se sig om, utan att 

behöva haja till inför en rusande motor, en man med en ryggsäck, ett gäng som drar 

förbi och kallar sig medborgargarde. 

 

Det behövs fler synliga poliser, mer resurser för att beivra brott och det har 

regeringen lovat. Men vi måste också bli bättre på det förebyggande arbetet. Vi måste 

se kriminalitetens grogrund och orsaker. Vi Socialdemokrater vet att när 

livschanserna är ojämlika ökar riskerna för brott. 
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Vänner, segregation och klyftor har fått öka under allt för lång tid, både under 

socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Men högern blundar för det i sina eviga 

rop på skattesänkningar och fler poliser. Som socialdemokrater säger vi: Det ska inte 

vara antingen fler poliser eller brottsförebyggande arbete, det ska vara både och. 

 

Brott ska få konsekvenser för dem som begår dem. Men vi måste också erbjuda något 

annat. Och då är vi tillbaka till tanken om ett jämlikt samhälle där vi både gör vår 

plikt och kräver vår rätt. Så skapar vi trygghet och framtidstro. I hela samhället. Det 

är vad socialdemokratisk politik ska handla om. Det får vi aldrig glömma i en 

hårdnande tid när ropen på repressiva åtgärder skallar allt högre. 

 

Oron handlar inte bara om rädsla för våld, utan också om att förlora jobbet, att 

ständigt behöva spara och gneta, att inte kunna skapa förutsättningar för en tryggad 

framtid för mina barn. 

 

Och vet ni vad, sedan 2014 är vi på god väg! Här är några saker som har hänt sedan 

den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde: 



   
 

6 
 

 Nästan 200 000 fler har ett jobb att gå till. 

 Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg - den lägsta på 13 år. 

 Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna och har därför en helt ny 

styrka i att kunna investera i välfärden. 

 Sysselsättningen är den högsta i EU. 

 Bostadsbyggandet är det högsta på decennier. 

 

Vi har bytt inriktning på svensk politik! Stora skattesänkningar har ersatts av ett 

samhällsbygge med investeringar i jobb, skola och klimat. Nu bygger vi vidare på det 

jämlika samhället, där vi gör vår plikt och kräver vår rätt. Ett samhälle som håller 

ihop och inte drar isär. Det är socialdemokratisk politik! 

 

Migration 

För tre veckor sedan samlades några av oss på den socialdemokratiska 

partikongressen i Göteborg. Vi beslutade om politiska riktlinjer för att motverka 

växande klyftor och utsatthet, och för att alla ska ha samma möjligheter och 

förutsättningar till utbildning, jobb och bostad oavsett bakgrund. 

På partikongressen sa vi också några viktiga saker om migration. Vi värderar 

permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening som principiellt viktiga för 
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trygghet och etablering. Vi talar tydligt om att verka för fler lagliga vägar för 

människor i behov av skydd. Vi markerar att Sverige ska vara en pådrivande kraft i 

EU och resten av världen. Det är synpunkter som min organisation, 

Socialdemokrater för tro och solidaritet, framfört under lång tid och vi är glada över 

att de blivit till skarpa delar av den socialdemokratiska migrationspolitiken. 

 

I det migrationspolitiska beslutet sa vi också att migrationens positiva effekter ska tas 

tillvara, att mångfalden är en del av förklaringarna till Sveriges framgångar. Utan 

invandring hade vårt land varit fattigare – både ekonomiskt, socialt och kulturellt. 

Partikongressens beslut handlar återigen om människors lika värde och obändiga 

konstruktiva kraft. Det är också en markering mot extremhögern och andra krafter 

som vill dra isär vårt samhälle och ställa grupp mot grupp. 

 

2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande. Under en period kom 10 000 människor 

i veckan. Det blev en mycket svår situation för hela vårt mottagningssystem och vi 

kom till en punkt där regeringen såg sig tvingad att fatta svåra beslut. Vi fick en 

tillfällig lag och vi är många som önskar att den ska upphöra så snart det bara går. 

Vår stolthet över att Sverige och svenskarna lyckades erbjuda så många människor 

skydd har nu kompletterats med en förhoppning om att Sverige åter ska bli ett 
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föregångsland också på migrationspolitikens område, där vi inte bara anpassar oss till 

övriga EU-länder utan driver dem framför oss. Sverige ska inte bara följa efter. Vi 

ska visa framfötterna som den humanitära stormakt vi gärna vill ge intryck av att 

vara. 

 

Så nu är det upp till bevis. Inte bara för andra länder, utan också för den 

socialdemokratiskt ledda regeringen. Som socialdemokrater är vi vana vid att ta 

ansvar, vid att fatta svåra beslut. Nu ska vi driva på för en ansvarsfull och solidarisk 

migrationspolitik – inte bara i vårt eget land utan också i vår omvärld. 

 

Sverige ska vara ett föregångsland för mänskliga rättigheter. De möjligheterna har vi 

genom en radikal och feministisk utrikespolitik som har burit så långt som till FN:s 

säkerhetsråd. Vi är tillbaka som en viktig kraft i det internationella samfundet, och 

Margot Wallström sällar sig till föregångare som Dag Hammarskjöld, Olof Palme 

och Anna Lindh. Och det bästa sättet att hedra dom som gått före är att fortsätta gå 

framåt, framåt, framåt! 

Kyrkovalet 

Vänner, jag är socialdemokrat därför att jag tycker att vi är det parti som är bäst på 

att göra politik med människors lika värde och lika rätt som utgångspunkt. Den 
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utgångspunkten är också en bärande del i Svenska kyrkan, Sveriges största 

medlemsorganisation och en mycket viktig samhällsaktör. Den 17 september är det 

kyrkoval och då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som 

ska företräda dem de kommande fyra åren – på nationell nivå, i stiftet och lokalt här 

i Mark. 

 

Jag tycker att du ska utnyttja din möjlighet att rösta i kyrkovalet. Dels för att 

demokratiska möjligheter alltid är värda att utnyttjas. Dels för att se till så att Svenska 

kyrkan ska fortsätta utvecklas som en öppen och välkomnande folkkyrka. För att 

Svenska kyrkan ska fortsätta stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen. 

För att Svenska kyrkan är en av Sveriges största arbetsgivare, med mer än 20 000 

anställda, och det ställer krav på en utvecklad arbetsgivarpolitik. Det är inte ett 

område som vi kan lämna över till beslutsfattare med hjärtat till höger. 

 

Jag tror på en kyrka som tar människors existensiella funderingar på djupaste allvar, 

oavsett om de är formulerade på ett teologiskt rumsrent sätt eller ej, en kyrka som är 

en tillgång för människor i livets alla skeden. 
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Jag tror på en kyrka som begriper att det lokala och det globala hör samman, en kyrka 

som brinner för internationell solidaritet. 

 

Jag tror på en öppen kyrka som starkt värnar människors lika värde och lika rätt. Det 

innebär att vi bejakar människor, särskilt de som lever i utsatthet. Det innebär också 

att vi står i kontrast mot krafter som vill driva kyrkan i en annan riktning – det gäller 

dels en del teologiskt konservativa grupperingar, men det gäller i allra högsta grad 

Sverigedemokraterna som mobiliserar hårt inför årets kyrkoval. Sverigedemokraterna 

är inte bara ett hot mot samhället i stort utan också mot Svenska kyrkan. Låt dem 

inte få inflytande över Sveriges största medlemsorganisation vars värderingar i 

grunden går stick i stäv med deras. 

 

Vänner, all socialdemokratisk politik är inte tillämpbar på Svenska kyrkan, men 

människor som är inspirerade av sin tro och har socialdemokratiska värderingar är 

särskilt bra på att förstå vad människors lika värde och lika rätt innebär – och det är 

viktiga principer både för socialdemokratin och för Svenska kyrkan. 

 

Och för att vara tydlig på två områden som är särskilt heta i den här delen av landet: 

Att prästämbetet är öppet för både män och kvinnor är en självklarhet i 
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socialdemokratisk kyrkopolitik, precis som det är en självklarhet att människor av 

samma kön som vill gifta sig ska kunna göra det också i kyrkan. Det har kyrkomötet 

varit tydligt med i många år och det är till stor del tack vare kloka och framsynta 

socialdemokrater. Den 17 september ska vi socialdemokrater se till så att Svenska 

kyrkan får beslutsfattare som vill bidra till att kyrkan kan vara den progressiva kraft 

hon har möjlighet att vara. 

 

 

Avslutning 

Vänner, 

Arbete och välfärd är grunden för vårt samhällsbygge. Du ska göra din plikt men 

också kräva din rätt.  

 

Högern vill ofta få det att låta som att arbete och välfärd är varandras motsättning. 

Att skattesänkningar och neddragningar i offentlig sektor är nödvändiga för att fler 

ska komma i arbete. Men som socialdemokrater vet vi att det är fel. 
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Det är precis tvärtom. Möjligheten till att arbeta är starkt sammankopplat med en 

sjukvård, omsorg och skola som vi alla kan lita på. Rätten till en bra välfärd förutsätter 

att alla som kan arbeta är med och bidrar till den välfärden. När välfärden fungerar 

och omfattar alla vågar vi mer – vi vågar byta jobb, vi vågar starta företag, vi vågar 

flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på. 

 

När du går till jobbet ska det finnas en förskola som tar hand om dina barn. När din 

mamma blir gammal och inte orkar bo hemma längre ska det finnas en omsorg som 

tar hand om henne. När du blir sjuk ska det finnas en bra sjukvård, en bra och 

mänsklig sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet och stöd tillbaka till hälsa och 

arbete. 

 

Den välfärden kan vi aldrig ta för given. Det vet vi som socialdemokrater. Vi vet 

också att det är vår gemensamma uppgift att bygga en välfärd vi alla kan lita på. Det 

bygget ska vi fortsätta med, mandatperioden ut, och efter valet 2018. Vi – du och jag 

– ska fortsätta arbetet för ett jämlikt samhälle. Varje dag! 

 

Vi ska fortsätta ta debatten med dem som vill dra isär det igen. Varje dag! 
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Vi ska stå upp för människors lika värde och lika rätt. Varje dag! 

 

Mot främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi. För ett samhälle där 

nyanlända känner sig välkomna som de resurser de är. Där det minsta vi kan göra för 

de människor som sitter på våra trottoarer och tigger är att möta deras blick och hälsa 

dem som jämlikar. 

 

Varje dag! Varje dag! Varje dag! Framåt! Framåt! Framåt! 

Tack. 


