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ÄLVÄNGEN. I fjol var 
majtåget i Ale splittrat 
med ett fackförbundet 
Kommunal på avstånd.

Årets första maj var 
enigheten påtaglig.

Huvudtalare var 
dessutom Kommunals 
förbundsordförande, 
Tobias Baudin (S), som 
manade till gemensam 
kamp mot alla världens 
orättvisor med start i 
Ale och Sverige.

Vädergudarna regisserade 
första maj efter bästa för-
måga och det knappt 100 
personer långa demonstra-
tionståget sken ikapp med 
solen längs centrumgatan i 
Älvängen. Först ut bland ta-
larna var Tobais Baudin som 
senare även tog till orda i 
Göteborg. Han påminde di-
rekt om att årets 1 maj också 
var 24 dagar efter ”terrordå-
det” i Stockholm.

– På arbetarrörelsens dag 
ska vi därför med all rätt på-
minna varandra om att det 
öppna Sverige låter sig inte 
besegras och vårt budskap 
om ett öppet, fritt och de-
mokratiskt samhälle är ännu 
tydligare idag än efter dådet. 
Syftet med dessa attacker är 
att skapa skräck och rädsla. 
Effekten blev istället att vi nu 
upplever en starkare gemen-
skap och större beslutsamhet 
hos gemene medborgare, sa 
Baudin inledningsvis.

Han fortsatte sedan med 
att blicka tillbaka och jämfö-
ra vad som hänt sedan makt-
skiftet i september 2014.

– Det finns mycket att 
vara stolt över, men det finns 
också mycket kvar att göra. 
200 000 fler människor går 

till jobbet idag än med den 
förra regeringen. Ungdoms-
arbetslösheten är rekordlåg, 
men vi får inte glömma bort 
löntagarna. Förutsättning-
arna och villkoren på den 
svenska arbetsmarknaden är 
fortsatt viktiga att följa upp. 
Kommunals medlemmar är 
välfärdsarbetare och deras 
insatser är helt avgörande. 
Vad händer om de inte går 
till jobbet en dag? Ja, då 
stannar Sverige. Vad händer 
om ingen förskolepersonal 
möter upp vid grinden? Om 
inga lärare kommer till sko-
lan och om våra gamla inte 
får den vård de förtjänar? 
Det är därför den svenska 
modellen ska utvecklas inte 
avvecklas, menade Tobias 
Baudin.

Nummer två
Kommunalråd Paula Örn 
(S) var nummer två på ta-
larlistan och även hon öste 
beröm över den s-ledda re-
geringen.

– Vårt budgetläge inför 
2017 var tufft och regerings 
satsning på tio välfärdsmil-
jarder av vilka Ale fick 12 
miljoner har gjort stor nytta. 
Regeringen har hjälpt oss 
att värna välfärden och det 
gör mig stolt, stolt men inte 
nöjd. Men det finns mycket 
mer av det vi gör i Ale som 
för mig passar in i den de-
visen. Jag är stolt över att 
arbetslösheten bland unga 
i Ale har sjunkit kraftigt. 
För några år sedan stod jag 
på första maj och talade om 
en ungdomsarbetslöshet på 
15%, idag är den mindre än 
hälften av den siffran. I Sve-
rige har vi nu, med en social-
demokratiskt ledd regering, 
den lägsta ungdomsarbets-
lösheten på 13 år! Här i Ale 
erbjuder vi för tredje året 
en sommarjobbsgaranti för 
två årskullar ungdomar och 
i år igen erbjuds de flesta av 

feriejobben av våra aleföre-
tagare. Mer än 240 stycken! 
Så visst är jag stolt, stolt men 
inte nöjd.

Hon gläds också åt det 
faktum att bostadsbyggandet 
är det högsta i landet på flera 
decennier och Ale är inget 
undantag.

Bärande del
– En annan bärande del av 
den svenska modellen är 
rätten till en egen bostad. 
Jag tycker ofta att man ta-
lar om miljonprogrammet i 
väldigt negativa termer men 
vi ska också komma ihåg att 
alla de bostäder som bygg-
des gav oräkneliga familjer 
möjligheten att flytta från 
trågboddhet, kanske med 
dusch i källaren och dass på 
gården, till funktionella och 
moderna lägenheter där alla 
i familjen faktiskt fick plats. 
Självklart ska vi  inte uppre-
pa en del av misstagen från 
miljonprogrammets dagar 
men vi måste också bygga 

fler bostäder. Fler bostäder 
som skapar flyttkedjor så att 
alla våra ungdomar ska kun-
na flytta hemifrån och fler 
bostäder så att de äldre som 
vill sälja villan och flytta till 
en central modern hyres- 
eller bostadsrätt ska kunna 
göra det. Och bygger gör vi 
i Ale. Under 2015 var vi en 
av de 10 kommuner i landet 
som byggde mest och det var 
inte mycket lägre takt under 
förra året. Trots att vi bygger 
så mycket får våra medarbe-
tare inom samhällsbyggnad 
lovord. I Sveriges byggindu-
striers undersökning blev vi 
bäst i klassen och bara för en 
vecka sedan utsågs vi till bäs-
ta kommun i Göteborgsregi-
onen när företagen som har 
haft ärenden hos oss fick be-
döma kvaliteten på både ser-
vice, bemötande, effektivitet 
och rättssäkerhet. Det är jag 
faktiskt både stolt och nöjd 
över, menade Paula Örn.

Gabriel Ljunggren, ord-
förande för SSU Ale, var sist 

upp av tre talare. Han berät-
tade på ett personligt sätt om 
sina upplevelser i mötet med 
de politiska höjdarna på So-
cialdemokraternas kongress 
i Göteborg. Det var laddat 
med humor och en stor por-
tion ödmjukhet.

Stolt
– Jag är stolt över att kunna 
stå här uppe idag och repre-
sentera Sveriges största fe-
ministiska och antirasistiska 
ungdomsförbund. Jag kan 
också stolt säga att jag ingår 
i ett ungdomsförbund som 
prioriterar kvinnors rättig-
heter, som kämpar dag efter 
dag med jämlikhetsfrågor.

Han lyfte också blicken 
till nästa års valrörelse, där 
han främst varnade för att 
Anna Kinberg Batra (M) 
kommer att försöka ta mak-
ten tillsammans med Sveri-
gedemokraterna.

– Den gamla alliansen 
finns inte längre. Modera-
ternas bruna högersväng har 

förvisso redan straffats av 
väljarna, deras opinionssiff-
ror sjunker som en sten, men 
bara för att det går dåligt för 
moderaterna betyder inte 
det att vi socialdemokrater 
får luta oss tillbaka och vara 
nöjda. Om 1,5 år kan ett par-
ti med nazistiska rötter släp-
pas in i värmen med hjälp 
av moderaterna. Det kan vi 
inte acceptera. Vi måste stå 
på tårna och vi måste vara 
förbannade. Vi måste se till 
att Socialdemokraterna blir 
den knytpunkt, den mötes-
plats där människor kan ses 
och vi måste bedriva ett hårt 
folkrörelsearbete och levere-
ra bra politik för att visa väl-
jarna att Socialdemokraterna 
förtjänar att styra landet vi-
dare.

Ett soliga första maj fi-
rande övergick sedan till en 
vårmarknad, där Socialde-
mokraterna lät hoppborgar, 
clowner och andra famil-
jeaktiviteter sprida än mer 
framtidstro.

Kommunals ordförande, Tobias Baudin, var huvudtalare när Socialdemokraterna i Ale arrangerade familjedag och demonstration på första maj.

Stolta, men inte nöjda
– Tydligt budskap från S på 1 maj

Gabriel Ljunggren, ordförande SSU Ale. Kommunalråd Paula Örn.
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