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ÄLVÄNGEN. Kommun-
politik, regionpolitik, 
rikspolitik och ung-
domspolitik.

Majtalen i Ale berörde 
samtliga områden, men 
budskapet var det-
samma.

– Gå och rösta den 15 
maj!

Årets majdemonstration ägde 
rum i Älvängen centrum före 
den årliga vårmarknaden. 
Även om nordanvinden plå-
gade åhörarna var atmosfä-
ren ändå den rätta, utomhus 
och mitt i ett samhälle med 
möjlighet för alla förbipas-
serande att stanna till. Först 
upp i talarstolen var kom-
munalråd Paula Örn som 
höll sitt första majtal. Det var 
ett kärnfullt och inspirerat 
tal med fokus på solidaritet 
och några högerkrokar mot 
Moderaterna och Sverigede-
mokraterna.

– Partivänner, risken är 
stor att vi återigen går mot 
ett samhälle där den som kan 
betala för sig får bättre och 
snabbare vård, där dödso-
lyckorna på arbetsplatserna 
ökar istället för att minska. 
Så blir det inte om vi soci-
aldemokrater får vara med 
och påverka. I vårt samhälle 
får alla vård, efter de behov 
man har och lika snabbt för 
alla, inledde Paula Örn som 
i sin solidaritetsförklaring 
påpekade att det faktiskt 
finns de som inte förstår dess 
innebörd.

– Jag såg två sverigedemo-
krater dela ut flygblad och 
som på fullaste allvar tror 
att de har svaret på hur deras 
liv ska bli bättre. Att de fak-
tiskt fullt och fast tycker att 
andra ska ha det sämre så att 
jag kan få det bättre. Det är 
beklämmande att de inte vill, 
eller kan, förstå att solidaritet 
är det som gör oss starkare, 

inte svagare. Jag vill upprepa 
Mona Sahlins ord från val-
natten; inte någon gång, inte 
någonstans, inte någonsin 
kommer vi socialdemokrater 
att ha något med sverigede-
mokrater att göra!

Samma formulering 
använde hon i kritiken mot 
det moderatledda styret i Ale 
kommun.

– Vi har under hela förra 
årets valrörelse fått höra från 
Moderaterna och de andra 
borgerliga partierna att ”Ales 
skola är sämst i Sverige”. Allt 
med Ale är skit, allt med Ale 
är uselt och allt är sossarnas 
fel. Jag vill passa på att lova 
här idag att jag kommer 
aldrig någon gång, någonsin, 
någonstans att prata skit om 
Ale på det sätt som borgarna 
gjorde i valrörelsen. Jag är 
stolt över Ale och tror på vår 
kommun. Det kommer jag 
fortsätta göra även om det 
nu tyvärr är moderatallian-
sen som styr. Vi är i opposi-
tion och vi ska vara tydliga 
med att förklara vad vi hade 
velat göra för aleborna och 
vad vi vill göra i framtiden. 
Vi ska vara konkreta och 
tydliga med vad vi vill. Inget 
”förnya, förändra, förbättra”, 
eller hur var det nu igen? 
Fördyra, förändra, försämra? 
Det är inte lätt att hänga med 
i svängarna när moderatalli-
ansen kastar barn, badvatten 
och hela baljor omkring sig.

Rika får det bättre
Riksdagsledamot, Sven-
Erik Österberg (S), var 
dagens huvudtalare. Även 
hans tal kretsade kring soli-
daritet och några jabbar åt 
höger.

– Det går bra för Sverige, 
ändå har vi en arbetslöshet på 
åtta procent och ännu värre 
är det bland ungdomar. Det 
här måste vi ta på allvar, men 
det gör inte Moderaterna. 
Anders Borg får ofta beröm, 
men hur duktig är han? 
Unga får inga jobb, rika får 
det bättre och sjuka tvingas 
arbeta för att överleva. Det 
imponerar inte på oss soci-
aldemokrater. Vi kan bättre, 
menade Sven-Erik Öster-
berg.

SSU:s ordförande i Ale, 
Kristina Raad, fick sedan 
chansen.

– Tack för att jag får tala 
här idag. Första maj är en dag 
för solidaritet och vårt öppna 
samhälle. Jag är stolt över att 
även vi ungdomar får göra vår 

röst hörd i Ale. Det gjorde vi 
bland annat i vintras när över 
400 ungdomar protesterade 
utanför kommunhuset mot 
neddragningen av antalet 
fritidsledare. Vi ska fortsätta 
uttrycka vår mening, tack för 
att ni lyssnar.

Jim Aleberg (S), Social-
demokraternas affischnamn i 
regionomvalet 15 maj, beto-
nade flera gånger vikten av 
att ta en promenad till vallo-
kalen om två veckor.

– Det handlar om frågor 
som påverkar oss alla i var-
dagen. Kollektivtrafik, infra-
struktur, kultur, miljö och 
sjukvård. När du eller jag 
drabbas av en allvarlig sjuk-
dom ställs allt på sin spets. 
Anhöriga får kanske ändra 
på sina invanda mönster när 
allt i familjen inte är som det 
brukar vara. I den stunden 

ska var och en känna trygg-
het i att ha tillgång till en bra 
sjukvård. Man vill ju inte bli 
behandlad av den näst bästa 
sjukvården. För att denna 
trygghet ska upprätthållas 
måste sjukvården få kosta. 
Det är därför vi betalar skatt, 
det är som en försäkring där 
alla i samhället är med och 
bidrar efter förmåga. Mode-
raterna vill dela upp sjukvår-
den genom att sälja sjukhus 
till privata bolag. De tycker 
att vissa ska få vård före 
andra. Socialdemokraterna 
har en vision om en sjukvård 
i världsklass. En sjukvård där 
den som har störst behov får 
bästa vården oavsett titel på 
visitkortet.
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Paula Örn (S), kommunalråd i opposition i Ale, höll sitt första 
majtal och talade om ett Ale som under den moderatledda 
ledningen har ”försämrats, förändrats och fördyrats”.

Jim Aleberg (S), kandiderar till regionfullmäktige, talade om 
den S-märkta regionpolitiken och manade alla att ta en pro-
menad till vallokalen söndag 15 maj.

Riksdagsledamot, Sven-Erik 
Österberg (S), talade om so-
lidaritet och gav självklart 
också regeringen Reinfeldt-
Borg ett par högerkrokar.

– Majtalen gav inget beröm åt högeråt höger

Kristina Raad (S), ordförande i Ale SSU, var glad över att de 
ungas också få höras på första maj.

”Försämra, förändra och fördyra””Försämra, förändra och fördyra”

Socialdemokraternas majtåg gick i år från Älvängens Folkets hus till centrum.

…till fackens berättigande.Plakat med skilda budskap… med allt från vargar och stärkta kollektivavtal…


