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Vänner, kamrater!
Jag är stolt och glad över att få vara tillsammans med er här på 1 maj för
att fira arbetarrörelsens högtidsdag! Vi firar våra framgångar, vi funderar
över motgångar och bakslag. Och vi blickar framåt, vi samlar kraft till de
viktiga uppgifter som ligger framför oss.
Vi lever i turbulenta tider. I USA har Donald Trump valts till president,
en president som gjort osanning och falska nyheter – Fake News – till
sitt kännemärke. I Frankrike är Marine Le Pen, från den högerradikala,
extrema Nationella Fronten en av två kvarvarande presidentkandidater. I
Sverige ser vi försök att normalisera Sverigedemokraterna, ett parti med
nazistiska rötter och impregnerat av rasism, när Moderaterna och Anna
Kinberg Batra öppnar dörren för samarbete med partiet. Och i
Almedalen i sommar kommer nationalsocialistiska Svenska
Motståndsrörelsen att finnas på plats, sida vid sida med liberaler,
miljöpartister och socialdemokrater.
Det är klart att denna utveckling ger skäl till oro. Men oron får aldrig bli
en grund för passivitet och uppgivenhet. Tvärtom, säger jag. Det vi ser i
USA, i Europa – och i Sverige – är en mobilisering av auktoritära
högernationalistiska krafter som vill vrida historien tillbaka, stänga
gränser och skapa avstånd mellan människor.
Men historien kan inte vridas tillbaka. När jag ser denna kraftfulla
mobilisering av den auktoritära högern som vill bekämpa vårt öppna fria
samhälle, då tänker jag på uttrycket: ”Träden skjuter nya skott just när
de ska dö”. Och jag tror att det vi nu ser är just den auktoritära
högernationalismens sista dödsryckningar. Det är en utveckling som inte

2

går av sig själv. Låt oss därför alla tillsammans, kamrater, hjälpas åt att
värna vårt öppna, fria samhälle och förpassa den auktoritära
högernationalismen till historiens sophög, för det är där den hör hemma!
*
För bara ett par veckor sedan genomfördes ett grymt och fasansfullt dåd i
Stockholm, då en man kapade en lastbil och körde in i Åhlens City,
sannolikt i avsikt att döda så många människor som möjligt. En av de
fem döda var en kvinna, politiskt aktiv, här ifrån Trollhättan. Vi minns
också dådet på grundskolan Kronan här i Trollhättan i oktober 2015 då
en ung man, beväpnad med svärd och kniv, dödade tre människor. Och i
dag på morgonen möts vi av nyheten om en misstänkt mordbrand, mot
en moské i Järfälla. Terrorn finns, inte bara på andra ställen i världen
utan också här hos oss, i Sverige.
Vi får aldrig ge efter för terrorismen. De grupper och enskilda individer
som begår terrorhandlingar, de vill att vi ska ändra vårt sätt att leva
tillsammans. De vill göra vårt samhälle mer slutet, de vill att vi ska vara
rädda, rädda för varandra och rädda för människor som inte kommer
från vår del av världen. Det är viktigt att vi inte går dessa terrorister till
mötes, utan står fast i vårt stöd för vårt öppna, fria samhälle och där vi
inte är rädda för varandra. Därför säger vi ja till principen om alla
människors lika värde, och nej till rasism och främlingsfientlighet!
*
Låt oss inte heller i kampen mot terrorism och gängbrottslighet fastna i
en tävling om strängare straff. De senaste veckorna har vi har sett en
överbudpolitik mellan de olika politiska partierna, inklusive vårt eget, om
vem som vill höja straffen och skärpa övervakningen mest. De senaste
mest spektakulära förslagen handlar om fotbojor på asylsökande som fått
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avslag på sina asylansökningar – ett förslag som ingen för bara ett par år
sedan hade tagit på allvar.
Visst, socialdemokratin ska vara hård mot brott, men socialdemokratin
ska också vara hård mot brottets orsaker. Och för att komma åt
orsakerna, ja då räcker det inte med fotbojor, fler poliser eller strängare
fängelsestraff – min socialdemokrati är inte repressiv. Vi vet att när
livschanserna är ojämlika, då ökar riskerna för brott och kriminalitet. Till
skillnad från högern vill vi socialdemokrater också prioritera kampen
mot kriminalitetens grogrund och dess orsaker.
Trygga samhällen byggs av trygga människor. Vårt mål är ett samhälle
där ingen ska kunna välja brottets bana och säga "Jag hade inget val".
Därför bekämpar vi brottsligheten, javisst - självklart, men vi bekämpar
samtidigt brottslighetens orsaker genom att investera i jobb, skola och
bostäder – så bygger vi ett tryggt, ett rättvist och ett jämlikt samhälle!
*
År 2015 tog Sverige emot 170 000 människor som sökte asyl, som sökte
skydd från krig, från våld och från förtryck. Sverige tog emot flest i
Europa, i förhållande till vår folkmängd. Vår statsminister och
partiledare Stefan Löfven stod på Medborgarplatsen i Stockholm och
utropade ”Mitt Europa bygger inte murar!”. Så sa han: Mitt Europa
bygger inte murar.
Bara några veckor därefter beslöt regeringen att lägga svensk
flyktingpolitik på Europas lägstanivå. Sverige har infört tillfälliga
uppehållstillstånd, som försvårar integrationen och som sprider oro och
osäkerhet bland dem som allra mest behöver trygghet. Sverige begränsar
anhöriginvandringen och försvårar återföreningen av familjer.
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Som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet har jag och
mitt förbund med kraft drivit frågan om att värna en öppen
migrationspolitik och en stark asylrätt. Vi ser hur Moderaterna förvrider
språket genom att säga att Sverige behöver en ”flyktingpaus”. Jag säger:
Det är inte Sverige som behöver en flyktingpaus, det är flyktingarna som
behöver en paus från sitt flyktingskap, en paus från sin utsatthet och från
sin oro.
Jag vill se en socialdemokrati som även fortsättningsvis står upp för
humanitära värden och solidaritet med människor på flykt. Självklart
kan inte Sverige göra detta ensamt. Det är en skam att så många länder i
Europa stängt sina gränser och inte tar emot ens en bråkdel så många
asylsökande som Sverige har gjort. Sverige måste genom att föregå med
gott exempel sätta ökad press på de stater i Europa som sviker, så att vi
bättre – tillsammans – kan göra mer för att hjälpa människor som
befinner sig på flykt. Därför säger vi nej till isolationism och stängda
gränser – vi säger ja till en generös och inkluderande flyktingpolitik!
*
Jag är stolt och glad över att vi har en regering som under
utrikesminister Margot Wallströms ledning bedriver en radikal och
feministisk utrikespolitik. Det behövs. Det grymma kriget i Syrien är inne
på sitt ofattbara sjätte år, och civilbefolkningen i landet utsattes för bara
några veckor sedan för en avskyvärd gasattack, sannolikt initierad av den
syriska regimen – mot sitt eget folk. Kristna och andra minoritetsgrupper
utsätts för ohyggliga förföljelser. Våldet i Syrien – och i andra delar av
Mellanöstern – måste få ett slut.
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Jag är glad att Sverige tog en tätplats i den internationella diplomatin
genom att som första EU-land erkänna staten Palestina. Israels
ockupation av Palestina och dess olagliga bosättningar måste upphöra.
Folkrätten måste värnas, allt folkrättsstridigt och olagligt våld i området
måste stoppas och blockaden av Gaza brytas. Endast så kan freden
vinnas, endast så kan Israel få varaktig säkerhet, endast så kan staten
Palestina äntligen upprättas.
Rysslands agerande i världspolitiken inger stor oro. Samtidigt råder det
stor osäkerhet om hur USA under Donald Trumps ledarskap kommer att
agera på den internationella scenen. I detta i högsta grad osäkra läge vill
de fyra borgerliga partierna – Moderaterna, Kristdemokraterna,
Liberalerna och Centerpartiet – att Sverige ska avsäga sig sin militära
alliansfrihet – en politik som framgångsrikt värnat Sveriges fred och
säkerhet under så många år – för att i stället gå med i Nato, med just
Donald Trumps USA som den överlägset starkaste makten.
Jag begriper faktiskt inte riktigt hur de tänker. Sverige har levt i fred i
över 200 år. Jag ser inte hur ett svenskt Nato-medlemskap skulle stärka
svensk säkerhet och bidra till avspänning i norra Europa. Därför säger vi
nej till Nato och ja till fortsatt militär alliansfrihet!
*
Och för att tala om att bidra till avspänningen i världen. Om bara några
veckor kommer regeringens proposition om nya riktlinjer för svensk
vapenexport. Jag hoppas innerligt att regeringen nu – äntligen – går från
ord till handling. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer som till
exempel Saudiarabien eller Iran. Jag säger: Sätt stopp för svensk
vapenexport till länder som inte är demokratier eller som grovt bryter
mot de mänskliga rättigheterna – och sätt stopp för det nu!
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*
Vänner, kamrater!
Under åtta långa år ägnade sig högern och Alliansen åt en
skattesänkarpolitik som nedmonterade stora delar av den trygghet vi
hade, vår känsla av gemenskap. Alliansregeringen ersatte en
gemenskapspolitik med en politik präglad av mottot ” var människa för
sig själv” – betala själv, hjälp inte andra, hjälp hellre dig själv, tjäna
pengar, behåll dem själv.
Nu har vi en rödgrön regering, nu är ett annat Sverige möjligt. Vårt
samhällsbygge inkluderar hela Sverige. Investeringarna i underhåll av
vägar och järnvägar har ökat, vi behöver investera ännu mer. Vi måste
också bygga ännu mer bostäder, även fast bostadsbyggandet når
rekordhöga nivåer, – i storstäderna, men också på många mindre orter.
Vänner, vi kan aldrig ta vår välfärd för given. Och om och om igen så är
den under attack från höger. Istället för att bygga fler äldreboenden, så
vill högern privatisera dem. Istället för att anställa fler lärare så har
vinstjakten släppts helt fri bland våra skolor. Istället för större åtgärder
för likvärdig sjukvård oavsett vem du är, så har det öppnats upp för
privata sjukförsäkringar med gräddfil in i sjukvården. Det är en
utveckling där vi socialdemokrater tillsammans måste ta striden mot
högern för en generell välfärd för alla. Oavsett var du föds. Vilken lön du
har. Eller var du väljer att bli gammal. Så är det vår gemensamma uppgift
att bygga en välfärd som är stark och som är lika för alla.
Och när högerdebattörer och politiker ropar sig röda om att vi inte
kommer ha råd med all välfärd. Ja, då kan jag bara dra slutsatsen att de
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nu börja förstå vad det får för konsekvenser att sänka skatten med
närmare 140 miljarder som de borgerliga gjorde senast de hade makten.
Nu har vi skapat ett helt nytt läge i svensk ekonomi. Det gör att vi nu kan
investera framåt, så barn lär sig mer i skolan, väntetiderna i vården kan
minska och fler anställas i barn- och äldreomsorgen. Vi har bytt väg. Vi
tillför mer resurser. Vi ska stoppa vinstjakten. Vi investerar i vår
gemensamma välfärd.
Det är så vi utvecklar det vi kallar den svenska modellen. Inte med
skattesänkningar och privatiseringar.
*
Det är faktiskt valår redan i år. Jag hoppas ni inte har glömt bort det.
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. 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 utgångspunkten bör också vara en bärande del i
hur Svenska kyrkan styrs. Det är viktigt att du utnyttjar din möjlighet och
går och röstar, så att vi värnar en kyrka som står upp för alla människors
lika värde och rätt, som står upp för människovärdet och som tar ansvar
för skapelsen.
Svenska kyrkan är Sveriges överlägset största medlemsorganisation, med
6.2 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är också en av Sveriges största
arbetsgivare, med mer än 20 000 anställda. Det ställer krav på en
utvecklad arbetsgivarpolitik. Anställda har rätt till en god arbetsmiljö,
möjligheter till utveckling och kompetensförstärkning. Unga ska uppleva
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Svenska kyrkan som en bra och intressant arbetsgivare. Det är inte ett
område som vi kan lämna över till beslutsfattare med hjärtat till höger.
Jag tror på en 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 ska motarbeta de ultranationalistiska
krafter som vill driva kyrkan i en annan riktning. 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. Får de inflytande över Sveriges största
medlemsorganisation är hela samhället riktigt illa ute.
Se till så att Svenska kyrkan får beslutsfattare som vill bidra till att
kyrkan kan vara den progressiva kraft hon har möjlighet att vara. Så gå
och rösta i kyrkovalet den 17 september! Rösta för en kyrka som värnar
människors lika värde och lika rätt.
*
Socialdemokratins historiska framgång har byggt på att vi är ett brett
parti och en folkrörelse i samhället. Det ska vi fortsätta vara. En rörelse
som samlar Sverige och betonar det vi har gemensamt, snarare än det
som skiljer människor åt. En rörelse som står för ett modernt och
hållbart samhällsbygge. Vi ska finnas i människors vardag. Det sägs
ibland att vi ska lyssna till den oro som finns. Det är klart att vi ska, även
om jag ibland tycker att det är politikerna som är de som är mest oroliga
och som överför sin egen oro till folket. Men framför allt ska vi lyssna till
de drömmar som människor har. Till de drömmar och visioner som finns
i den myllrande folkmassan, hos den enskilda människan, bland
skolelever och bland industriarbetare. Bland lärare och bland
sjukvårdsanställda. Bland arbetslösa, bland företagare och bland
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pensionärer. Bland asylsökande, bland restaurang- och handelsanställda.
Bland kulturbetare, bland bönder, bland idrottare, bland städare och
bland ingenjörer. Bland alla dessa fantastiska människor som
tillsammans är vårt älskade Sverige – ett land präglat av öppenhet och
mångfald. Låt oss tala mindre om oro, låt oss tala mer om människors
drömmar och om människors hopp!
Det ska vi fortsätta med, mandatperioden ut, och efter valet 2018. Vi ska
– tillsammans - fortsätta bygga ett jämlikt, jämställt och hållbart
samhälle. Vi ska politiskt ta striden mot dem som vill dra samhället isär
igen. Vi ska stå upp för människors lika värde och lika rätt. Mot
främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi. För ett samhälle där
nyanlända känner sig välkomna som de resurser de är.
Nu bygger vi vidare på den svenska modellen. Vi bygger tillsammans
vidare på ett samhälle för alla. På ett Trollhättan för alla. Ett Sverige för
alla. Vi bygger landet, vi bygger framtiden. Det gör vi alla tillsammans.
Tillsammans för Sverige, för Sverige – i världen!
Tack skall ni ha.

Ulf Bjereld 1 maj 2017 Trollhättan
Det talade ordet gäller.

