
NÖDINGE. Det blåser en 
röd vårvind enligt de 
senaste oppinionsun-
dersökningarna.

Optimismen var stor 
under första maj i Ale, 
där LO-ordföranden 
Wanja Lundby-Wedin 
var huvudtalare.

– Det är bara lite mer 
än två år kvar till nästa 
val. Vi har idéer om hur 
vi kan sänka arbetslös-
heten, vi har idéer om 
hur fler barn får god-
kända betyg i skolan, vi 
har idéer om en jäm-
nare inkomstfördelning 
där bland annat sjuka 
och arbetslösa får rim-
liga ersättningar, vi har 
idéer om hur vården 
och omsorgen kan nå 
fler. Vi ska vara i stän-
dig opposition mot ett 
Sverige där ojämlikhe-
ten ökar, avslutade hon 
sitt framträdande.

Ale var en av tre platser som 
fick besök av LO:s engagera-
de ordförande Wanja Lund-
by-Wedin. Senare väntade 
också majtal i både Trollhät-
tan och Bengtsfors. Hennes 
framträdande spände över 
en bredd av ämnen. Allt från 
första majs traditioner om en 
kamp för frihet, jämlikhet 
och demokrati till arbetslös-
het och behovet av en sats-
ning på utbildning berör-
des. Pudelns kärna var som 
väntat jobben och framför 
allt de som saknar ett arbete 
att gå till.

– Vad har regeringen gjort 
för att minska arbetslösheten 
och för att rusta arbetskraf-
ten? I Ale är 400 personer 
öppet arbetslösa enligt Ar-
betsförmedlingen. 13 perso-
ner får yrkesinriktad arbets-
markandsutbildning och 9 
personer praktik. Det krävs 
mer. Men regeringen verkar 
stå handfallen. Kampen mot 
arbetslösheten måste stå 
överst på den politiska dag-
ordningen. Var elfte person 
är arbetslös i Sverige. Det är 
nu uppenbart att den borger-
liga regeringens skattesän-
karpolitik varit verknings-
lös för att skapa fler jobb. 
Den värsta sjuka som drab-
bat regeringen är likgiltighe-
ten. Likgiltighet för de som 
blir av med jobbet, likgiltig-

het för de ungas framtid och 
likgiltighet att inkomstklyf-
torna ökar. Arbetslösheten 
kan bara bekämpas genom 
samhällsinsatser för fler jobb 
och bättre utbildning.

Den förändrade arbetslös-
hetskassan kritiserade Wanja 
Lundby-Wedin kraftigt.

Dyr A-kassa
– Att klara förändringar i ar-
betslivet har varit möjligt 
tack vare en väl fungerande 
arbetsmarkandsmodell med 
en bra arbetslöshetsförsäk-
ring och en aktiv arbetsmark-
nadspolitik. Men idag har vi 
en A-kassa som är dubbelt så 
dyr och hälften så bra och de 
arbetslösa ska coachas till nya 
jobb istället för att få yrkesin-
riktad utbildning och praktik 
som ökar möjligheten att få 
ett nytt jobb.

Paula Örn (S) presente-
rade sig sedan som kommu-
nalråd i ”tillfällig” opposi-
tion i Ale, men så mycket lo-
kalpolitik blev det inte. Istäl-
let blev det mer om jobben 
och skolan generellt i Sveri-
ge. Landets regeringen fick 
som väntat utstå mycket stark 
kritik.

– Vi ser för varje dag som 
går med en borgerlig reger-
ing hur alla de fantastiska 
möjligheter som vi alla har 
inom oss, all den kraft som 
Sverige har som land, riskerar 
att gå till spillo för att vi inte 
ger alla chansen att visa vad 
de går för. För att regeringen 
sänker restaurangmomsen is-
tället för att satsa på Komvux. 
För att ungdomar idag kanske 
missar chansen att komma in 
på den gymnasieutbildning 
de drömmer om för att de 

valde fel språkval när de var 
tolv år gamla. För att den som 
vill läsa yrkesinriktad gymna-
sieutbildning när de är 16 år 
möts av skyhöga hinder när 
man brinner  för att läsa en 
högskoleutbildning som tju-
gosexåring, sa Paula Örn och 
fortsatte:

– Ungdomarnas kritik 
mot regeringens politik är 
skoningslös. Våra unga vill 
inte ha kraftigt sänkta löner 
för samma arbete som andra 
utför. Lika lön för lika arbete, 
en jämställdhets- och jäm-
likhetsparoll  som i högsta 
grad är aktuell idag. För nu 
kommer det som inte borde 
vara raketforskning, även om 
borgarna verkar ha enormt 
svårt att begripa det. Många 
av de fackliga organisationer-
na sluter avtal där man arbe-
tar 75% och studerar 25% 
och i så fall tjänar 75% av vad 
andra gör. Det är en milsvid 
skillnad från att arbeta 100% 
men bara få 75% av lönen 
som näringsministern före-
språkar. Ska det vara så svårt 
att begripa?

Hon underströk också 
vikten av att Sverige ska kon-
kurrera med kompetens och 
inte med låga löner.

Känslosamt
Kristina Raad, SSU:s ord-
förande i Ale, höll sitt andra 
majtal och som tidigare talare 
berörde hon massakern på 
Utöya samt diktaturernas 
många nederlag. Det var 
känslosamt och laddat.

– Den arabiska våren har 
varit hemsk med många döds-
offer. Diktaturer har mördat 
sitt folk för att hålla sig kvar 
vid makten, men de arabis-

ka folket har visat att enig-
het inte går att krossa. Även 
diktaturer faller när männis-
kor går ihop. Jag tänker även 
idag på en särskild terrorist 
ganska nära oss, nämligen 
Anders Breivik som kall-
blodigt mördade 69 av mina 
AUF-kamrater på Utöya ut-
anför Oslo. Den 22 juli ska vi 
minnas dem. Jag hade nyligen 
äran att besöka AUF i Norge 
och vi kommer att ha ett bra 

samarbete framöver.
Hon gladdes också åt det 

faktum att Socialdemokrater-
na fått en ny partiledare.

– Jag ser fram emot att till-
sammans med honom kämpa 
för att få tillbaka makten i 
Sverige för att ge ungdomar, 
vuxna och äldre bättre hopp 
om framtiden.

Jim Aleberg (S) region-
politiker och fackligt engage-
rad konstaterade att mycket 

redan hade sagts, men påtala-
de oron för sänkta bidrag till 
Arbetsmiljöverket och und-
rade samtidigt hur många ar-
beten som skapas av att inte 
betala ut lön.

Det bjöds också på fiolun-
derhållning av syskonduon 
Hanna och Joel som bildar 
HOJ. 
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Första maj präglades av röd optimism

Paula Örn (S), presenterade sig som kommunalråd i ”tillfäl-
lig” opposition i Ale, betonade vikten av att Sverige ska kon-
kurrera med kompetens och inte låga löner.

Wanja Lundby-Wedin (S), LO:s ordförande, var årets stora dragplåster vid första maj i Ale 
gymnasium.

Kristina Raad, ordförande i SSU Ale, påminde om den förskräckliga massakern mot sina Kristina Raad, ordförande i SSU Ale, påminde om den förskräckliga massakern mot sina 
norska kollegor på Utöya den 22 juli i fjol.norska kollegor på Utöya den 22 juli i fjol.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Gäller 9-13 maj med reservation för slutförsäljning.

NU ÄR VÅR 
UTEGÅRD ÖPPEN! 

Vi har fyllt den med perenner, 
sommarblommor och krukor.

Köp 4 perenner betala för 3
Billigaste på köpet

Växtnäring 29kr
1 liter

Pelargon 4 för 100kr


