26 mars 2020

Sverige mobiliserar!
Kära vänner,
I tider av kris tar det svenska civilsamhället alltid ansvar. Vi såg det till exempel i samband med den stora
flyktingvågen 2015 då folkrörelsesverige visade sin bästa sida. I en sällan skådad anda av solidaritet öppnade
privatpersoner och civilsamhälle sina hem och hjärtan för de många människor som hade flytt genom Europa för
att undkomma krigen i Syren och Afghanistan.
Nu befinner vi oss i en annan våg. I coronakrisens spår mobiliserar våra frivilligorganisationer igen. De hjälper
människor som hamnar i kläm i en svår och oviss situation. De ringer upp sina medlemmar och erbjuder praktiskt
stöd, eller bara ett samtal. De bildar samordningsgrupper. De ställer upp, för varandra och för andra.
Det, tillsammans med en stabil och trovärdig hantering från vår regering och våra myndigheter, visar att Sverige
är väl rustat för att möta kriser av olika slag.
STS är med och bidrar
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en del av denna mobilisering. Vi vet att våra medlemmar och
lokalföreningar engagerar sig på olika sätt – inte bara nu, men OCKSÅ nu. Ett sådant exempel kan vi läsa om här.
Från förbundskansliet följer vi utvecklingen och vidtar de åtgärder som behövs för att underlätta för vår
organisation. Bland annat har vi gett våra distrikt möjlighet att genomföra sina årsmöten senare än det
stadgeenliga första maj. Dessutom har vi beredskap för att skjuta upp vår egen förbundskongress (men har ännu
inte beslutat om detta).
Vi har också tagit fram en enkel manual för de som vill genomföra videomöten. Den finns att läsa här!
Vi uppmanar alla våra medlemmar, föreningar och distrikt att noga lyssna på vad myndigheter och regering säger.
Det är många nu som har åsikter om både det ena och det andra, som gissar hur saker och ting ”egentligen”
förhåller sig, eller låter sig luras av ren desinformation. Vår starka rekommendation är: Sprid inga budskap som
strider mot de som finns på www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se! Tids nog får vi
utvärdera – nu gäller tillit och förtroende.
När det gäller arrangerade möten finns ännu inga andra förbud än regeringsbeslutet om att förbjuda
arrangemang över 500 deltagare. För mindre möten rekommenderas riskbedömning. Underlag för det finns här.
Ett jämlikt samhälle är ett starkt samhälle
Vi som är Socialdemokrater för tro och solidaritet vill verka i enlighet med vårt namn. Vi menar att ett jämlikt
samhälle också är ett starkt samhälle. I vårt gemensamma växande hem hjälps vi åt. Där ägnar vi särskild omsorg
åt de som lever i utsatthet – äldre, fattiga, minoriteter, flyktingar med flera – i vårt eget land och i vår omvärld.
Där betror vi varandra som viktiga kuggar i samhällsbygget.
Vår politik och vårt engagemang är den långsiktigt bästa medicinen också i ett samhälle som drabbas av en
pandemi.
Tack för din insats! Och du som inte redan är medlem, fyll i formuläret på www.trosolidaritet.se/blimedlem.
Varma hälsningar
Hans Josefsson, förbundssekreterare

