• Ett rättvist samhälle
• Mångfald och gemenskap
• Omsorg om planeten

Vi tycker …
Rättvis gemenskap bygger mångfald som
håller, och Sverige mår bra av mångfald.
Sluta låna av barnbarnen – stoppa utsläppen
av växthusgaser!
Israel och Palestina – två stater, en rättvis fred.
Troende människor är en konstruktiv kraft för
Sverige.
Sätt stopp för sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Gör upp med skadliga mansnormer
och otrygga arbetsvillkor.
Sverige blir tryggare när omvärlden rustar
ner. Stoppa all export av vapen till diktaturer!
Gör tänderna till en del av kroppen
– högkostnadsskydd för tandvård.
Låt fler asylsökande stanna och dela sina liv
med oss.
Ordnat kommunalt boende skyddar tiggande
EU-medborgare från att utnyttjas och ökar
tryggheten.
Bekämpa hat och rasism, på nätet och på
gatan!
Vi är tryggare utanför Nato. Sverige får inte
bli konfliktzon för utländska intressen.
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Rättvist, jämställt och hållbart!
Tre ledord för det Sverige som vi vill bygga,
gärna tillsammans med dig.
Vi behövs i politiken. Vi
värnar människovärdet
och står upp för de mest
utsatta i samhället.
Vi står också upp för att
Sverige ska vara ett land
av mångfald. Sverige är
som starkast när vi låter
varandra växa, och ingen halkar efter!
- Ulf Bjereld,
förbundsordförande
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Nu räddar vi Östersjön
– här är planen!
Tänk om det gick att återställa Östersjön.
Att ge tillbaka till naturen efter decennier av
förstörelse. Vi vill syresätta Östersjöns botten
igen. Nu har vi ett gyllene tillfälle att stoppa
algblomningen och se torsk, säl och havsfågel komma tillbaka till våra kuster.
Med tiden kan dessutom tiotusentals nya
jobb skapas ur ett friskt Östersjön! Våra
barnbarn ska leva i ett Sverige där miljö och
ekonomi går hand i hand!

”I en tid där fördomar,
inte minst mot oss
troende personer, växer
är Tro och solidaritet ett
forum för mig att möta
andra engagerade
personer som vill arbeta
för ett mer öppet och
- Sara Kukka-Salam,
inkluderande Sverige”

STS-medlem, kommunalråd i Solna stad.

”Tro och solidaritet är en
stöttepelare för arbetet
mot rasism och för mångfald och dialog mellan
olika grupper i Sverige.”
- Elias Georges, STS-medlem,
ordf kommunfullmäktige
i Motala.

”Underbara dagar framför oss …”
Olof Palmes berömda citat handlar om att vi
måste våga tro att något underbart väntar oss,
om vi bara fortsätter att kämpa på tillsammans!
Många organisationer tappar medlemmar, men
vi har tvärtom vuxit de senaste åren. Det går att
bryta trenden!
Vårt löfte till dig är att ingenting är omöjligt,
och att vi kan göra världen bättre tillsammans.

Vill du, så kan vi!

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på
www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy
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Jag vill bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet!
Sverige behöver fler som du. Dina åsikter
räknas. Din röst har betydelse. Tillsammans
står vi för förändring, både inom Socialdemokratin och ute i samhället.

Välkommen att göra skillnad i
Socialdemokrater för tro och solidaritet!

Skicka in talongen eller gå in på
www.trosolidaritet.se/blimedlem

110 01 Stockholm

Kundnummer 110405500

Svarspost

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Inget frimärke
behövs.

Porto betalt.

Var kommer vi ifrån?
Vi föddes 1929, under namnet Broderskapsrörelsen. Först var vi en gemenskap för kristna Socialdemokrater som inte respekterades
av sina religionskritiska partivänner, men
också för socialistiska kristna som på grund
av sitt politiska engagemang blev utfrusna
av sina församlingar. Sedan dess bär vi på en
vilja att överskrida gränser och stå upp för de
utsatta. Den är inskriven i vårt DNA.

Vad tror vi på?
Att ständigt bemöta vår tids rädsla för det
främmande och övertro på det egna genom
dialog, brobygge och ärlig men kärleksfull
kritik. Många av oss vägleds av en tro, men
idag är vi en organisation för alla som delar
vår syn på politiken, oavsett livsåskådning!
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Med 23 distrikt över hela landet och cirka 80
lokalavdelningar är vi en livaktig och progressiv del av den svenska socialdemokratin.
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Följ oss!
www.trosolidaritet.se
Facebook: facebook.com/trosolidaritet
Twitter: @trosolidaritet
Instagram: trosolidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet
Box 704 03
107 25 Stockholm
info@trosolidaritet.se

