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NÖDINGE. – Vi behöver 
föra en stenhård kamp 
mot regeringens klass-
politik för ökade klyftor 
och deras förslösande 
med våra gemensamma 
tillgångar.

Så inledde Ylva 
Johansson (s), före 
detta vårdminister, 
årets majtal i Ale.

Det var ett tal som 
andades revansch och 
gav Reinfeldts regering 
en kraftig kritik, men 
där fanns också plats 
för självkritik mot de 
egna leden.

Årets förstamaj bar rubriken 
Frihet kräver rättvisa. Ylva 
Johansson beskrev frihet som 
större än valfrihet.

– Det handlar om frihe-
ten att leva i en ren miljö och 
att lämna en bättre värld till 
våra barn. Det handlar om 
friheten att leva i  fred. Det 
handlar om friheten att åldras 
i hälsa och gemenskap. Det 
handlar om friheten att få 
bilda familj och se sina barn 
växa upp till trygga och fria 
individer. Det handlar om 
friheten att som ung få ha 
framtidstro, att få möjlighet 
till en bra utbildning och att 
få sitt första jobb.

Barn och ungdomar fick 
stort utrymme i Johanssons 
majtal. Hon påminde om att 
socialdemokraterna tidigare i 
veckan presenterade sitt svar 
på regeringens vårproposi-
tion och att det där framkom 
en tydlig satsning på kvalitet i 
förskolan.

– Vi vill anställa mer perso-
nal så att barngrupperna blir 
mindre. Vi vill utveckla för-
skolans pedagogiska uppdrag 
och vi vill införa en allmän 
förskola för alla treåringar. Vi 
vill ge alla barn en god start i 
livet, sa Johansson.

Att många ungdomar 
mår dåligt i samhållet var en 
annan aktuell fråga som hon 
gav stort utrymme i talet.

– Ingen unge ska lämnas i 
sticket. Barn och ungdomar 
som mår dåligt är inte svåra 
att upptäcka. På olika sätt 
ropar de på hjälp och stöd 
från vuxenvärlden, men ofta 
får de inte tillräcklig hjälp. 
Att inte investera i utsatta 
barn är att svika vårt vuxen-
ansvar. Ge föräldrarna stöd 
och hjälp. Anställ fler kura-
torer och psykologer på vård-
centralerna. Satsa på skolhäl-
sovården. Vi kräver att alla 
kommuner skall ha en hand-
lingsplan som visar vart man 
ska vända sig när en ung män-
niska är i kris och hur ansva-
ret är fördelat. Jag vet att alla 
skolor har en plan för vad 
man ska göra om det börjar 
brinna på skolan, man tränar 
utrymning och uppställning. 
Men när ett barn eller en ung 
människa förbränns inifrån? 
Vart vänder man sig då? Vem 
har vilket ansvar? Vi kräver 
en räddningsplan för barn 
och unga i kris, betonade 
Johansson med skärpa.

Reinfeldt och hans reger-
ing var ofta måltavlan och 

förklaringen till landets alla 
bekymmer. Ylva Johans-
son skrämdes av utförsälj-
ningen av universitetssjukhus 
i Stockholm, avvecklandet 
av fastighetsskatten som har 
gjort rika rikare, ökad ung-
domsarbetslöshet och den 
planerade utförsäljningen av 
apoteken.

Apoteken säljs ut
– Multinationella läkeme-
delsgrossister skall ta över 
apoteken och det blir dyrare 
för skattebetalarna. Markna-
der som passar för livsmedel 
eller kläder passar inte alls 
för läkemedel. Receptbe-
lagda läkemedel har samma 
pris i hela landet, det är inte 
kunden utan skattebetalarna 
som betalar och det är läka-
ren som skriver ut receptet. 
Läkemedel skall ses som en 
del av sjukvården, apoteken 
ska ha hög säkerhet, vara 
kostnadseffektiva, inte drivas 
av vinstintresse och finnas 
på orter som egentligen inte 
är företagsekonomiskt lön-
samma. I Norge har apoteks-
marknaden avreglerats och 
utvecklingen är skrämmande, 
förklarade Johansson.

Kvalitén i äldrevården 
oroade henne också. Utveck-
lingen med allt fler privata 

vårdföretag måste följas upp. 
– Det är inte värdigt när 

internationella vårdkoncer-
ner bjuder under varandra 
och den som accepterar den 
lägsta ersättningen får upp-
draget. Ställ höga krav och 
förbjud kvalitetspress nedåt 
för att spara pengar. Sätt inte 
ut våra äldre på anbud, upp-
manade Johansson.

Vägen tillbaka till makten 
ska enligt Ylva Johansson gå 
genom återskapandet av en 
äkta ”vi-känsla” inom soci-
aldemokratin och arbetarrö-
relsen.

– Vi misslyckades med det 
i valrörelen 2006. Den kriti-

ken måste vi ta på oss. Vi var 
inte längre vi. Det var för 
mycket dom.

Det underströk också 
Bertil Andersson, kommu-
nals företrädare, i sitt anfö-
rande.

– Vi måste bli vi igen. Idag 
är det många som får välja att 
stå utanför facket bara för att 
de inte har råd att vara med. 
Det är allvarligt och kan få 
förödande konsekvenser den 
dagen arbetsmarknaden ser 
sämre ut.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (s),
betonade Ales spännande 
framtid med ny väg och järn-

väg, fler bostäder, ett nytän-
kande näringsliv och en unik 
natur.

– Vi går i det främre ledet 
när gäller mycket och det ska 
vi fortsätta göra. När vi nu 
till exempel ska bygga nya 
bostäder ska vi självklart vara 
ett föredöme med energi-
snåla hus. Vi ska visa att vi tar 
ansvar, sa Jarl Karlsson bland 
annat.

Ett inslag som lyfte för-

stamajfirandet i Ale gym-
nasium var de musikaliska 
inslagen. Andreas Hector, 
Elin med okänt efternamn 
och Dhan Hector bjöd på en 
fin blandning däribland Cor-
nelis Vreesvijk och Mikael
Wiehe.

Socialdemokraterna har 
definitivt blåst upp till kamp 
på allvar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Vi ska bli vi igen”
– Ylva Johansson (s) vet vad som gäller inför valet 2010

Ylva Johansson var kraftfull och målmedveten i sitt majtal. Hon andades revanschlust och 
kritiserade Fredrik Reinfeldt flitigt, men gav också de egna leden kritik. ”Vi var inte längre vi i 
valrörelsen och när vi inte är enade så är vi inte heller starka” menade hon.

Bertil Andersson från Kommunal var bekymrad över att alla idag inte har råd att vara med i 
facket.

Tyrone Hansson beskyllde den borgerliga regeringen för allt 
– till och med torsdagens morgonregn.

Jarl Karlsson (s) redogjorde för Ales utveckling som ska präg-
las av ledorden nära, nytänkande och naturligt.

Ung demonstrant. Gabriel Ljunggren visade upp vad första-
majmärket handlade om i år.

Andreas Hector och Elin sjöng vackra sånger mellan talen.


