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Ödmjuka vindar på 1:a maj
– Paula Örn (S) berömde företagarna och sina politiska motståndare

Dagens huvudtalare var Kommunstyrelsens ordförande i Ale, Paula Örn (S) som tågade tillsammans med döttrarna Hanna och Alva. 
Det ska börjas i tid...

NÖDINGE. Beröm åt 
både höger och vänster, 
till Alliansen och det 
lokala näringslivet.

Paula Örns (S) första 
majtal som Kommunsty-
relsens ordförande höll 
en ödmjuk ton.

– I Ale har vi krokat 
arm och valt att möta 
de stora utmaningar vi 
har i våra skolor tillsam-
mans. Det är jag stolt 
över, sa hon.

Till skillnad från tidigare år 
gästades inte Ale av någon 
extern talare. Istället fick 
Paula Örn agera huvudta-
lare för första gången sedan 
hon blev Kommunstyrelsens 
ordförande.

– I fyra år har jag fått pre-
sentera mig som kommunal-
råd i tillfällig opposition, det 
slipper jag nu och det känns 
fantastiskt bra.

Årets första maj demon-
stration hade tema Kunskap, 
frihet, framtid. Paula valde 
att fokusera sitt tal kring just 
detta och började med att 
berömma oppositionen.

– I Ale har vi krokat arm 
och valt att möta de stora ut-
maningar vi har i våra skolor 
tillsammans. Det var ingen 
lätt sak för den tidigare mo-
deratledningen i Ale, men de 
gjorde det. Det var ingen lätt 
sak för oss socialdemokra-
ter, men vi stod upp för Ales 
skolor och valde att vara med 
och ta ansvar. Trots att vi nu 
har haft ett val och att vi har 
bildat en ny socialdemokra-
tiskt ledd majoritet i Ale står 
vi fortsatt tillsammans upp 
för att stärka våra skolor. Det 
är jag stolt över. Jag är glad 
över att vi har förmått att 
sätta skolan i främsta rum-
met, sa Paula Örn.

Under rubriken framtid 
kunde hon också glatt kon-

statera att ett av Socialde-
mokraternas vallöften nu 
infrias.

– Ett sätt som vi social-
demokrater här i Ale tror 

bidrar till att ge våra ungdo-
mar en större framtidstro är 
möjligheten att få ett jobb. 
I vårt Ale får alla ungdomar 
möjligheten till ett sommar-
jobb. Jag är stolt att över 500 
ungdomar kommer att gå till 
ett jobb i sommar. Av dessa 
är drygt 200 hos lokala före-

tag och närmare 100 platser 
är i olika föreningar. Att så 
många Aleföretagare och 
föreningar vill vara med och 
ge våra ungdomar framtids-
tro och tilltro till sin egen 
förmåga är jag ödmjuk, tack-
sam och mycket glad över.

Med tanke på den senas-
te tidens händelser är frihet 
inte lika glädjande att prata 
om. Paula manade till efter-
tanke.

Medelhavet massgrav
– Vi skäms idag över att vi 
inte bidrog mer till att rädda 
fler undan nazisternas förin-
telseläge. Jag undrar ibland 
varför människor inte skäms 
när de säger att det är dags 
att ta en ”paus” i flykting-
mottagandet. Är det vad man 
tycker att skulle ha sagt på 
40-talet. Vi är ledsna att ni 
kommer att gasas ihjäl, men 

det är tyvärr fullt i Sverige 
just nu. Det är precis vad de 
som pratar om volymer och 
begränsningar säger. Vi är 
ledsna att Medelhavet har 
blivit en massgrav, men vi 
har tyvärr fullt just nu...

SSU Ales nya ordförande, 
Isabella Andersson, poäng-
terade även hon i sitt tal att 
vi ska vara glada över förmå-
nen att få leva i Sverige.

– Nu måste vi lappa ihop 
klyftorna mellan människor, 
stå emot rasismen och se till 
att all form av diskriminering 
försvinner. Vi i SSU kommer 
fortsätta att slåss för fler jobb 
och bostäder för unga.

Sladjana Gustafsson, 
ordförande för Kommunal 
Ale, fick sedan äntra scenen 
och hålla sitt andra majtal i 
karriären.

– Jag vill ägna en stund åt 
reflektion. Vi hade två vikti-

ga val förra året. Det första 
var EU-valet och jag hopp-
ades på ett varmare Europa. 
Blev det så? Nej, tyvärr inte. 
I september gick vi återigen 
till valurnorna för att rösta i 
valet till riksdag, region och 
kommun. Resultatet gav mig 
delade känslor. Jag är glad 
över att vår statsminister 
heter Stefan Löfvén, men 
många valde något annat, sa 
Sladjana och passade sedan 
på att sätta lite press.

Dags att leverera
– Nu har vi i Kommunal le-
vererat rösterna, nu är det 
dags för er att ge tillbaka. Ett 
av löftena gäller arbetsklä-
der. Det är fullständigt oac-
ceptabelt att en parkarbeta-
re  och en undersköterska i 
skattefinansierad verksamhet 
har så olika förutsättning-
ar. För parkarbetarna är det 

självklart med arbetskläder 
för att slippa gräsfläckar på 
sina egna kläder, men en un-
dersköterska i hemtjänsten 
som dagligen riskerar kräk-
bakterier i knät har inte rätt 
till arbetskläder. Vi kräver 
omgående en förändring på 
denna orättvisa.

Ett hundratal åhörare 
lyssnade till majtalen på Ale 
Torg.

Kent Carlsson tog ton till Arbetets söner som inledde första 
maj manifestationen och den klassiska Internationalen som 
enligt tradition avslutade demonstrationen. 

Upp till kamp och hand i hand. När Internationalens toner 
ljöd var det allsång på torget. 

Första maj i Ale är sedan några år tillbaka en familjedag med 
hoppborgar, ansiktsmålning, lotterier och �skdamm. Till bar-
nens stora förtjusning dök dessutom två clowner upp. 

Isabella Andersson, 17 år från 
Nödinge, är nytillträdd ord-
förande för SSU i Ale. Hennes 
debut som talare på första maj 
gick riktigt bra.

Sladjana Gustafsson, ordfö-
rande i Kommunal Ale krävde 
arbetskläder till alla i Hem-
tjänsten.
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 För parkarbe-
tarna är det 
självklart med 
arbetskläder för 

sina egna kläder, men en 
undersköterska i hem-
tjänsten som dagligen 
riskerar kräkbakterier 
i knät har inte rätt till 
arbetskläder. Vi kräver 
omgående en förändring 
på denna orättvisa.
SLADJANA GUSTAFSSON
ORDFÖRANDE KOMMUNAL

 Jag är stolt att 
över 500 ung-
domar kommer 
att gå till ett 

jobb i sommar. Av dessa 
är drygt 200 hos lokala 
företag och närmare 
100 platser är i olika 
föreningar.


