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FÖRSTA MAJ 2011
Traditionellt firande i Skönviksparken i Rönninge Centrum klockan 10.30
Socialdemokratiska talare blir Jens Sjöström, kommunalråd i Botkyrka och
Andreas Dahl ordförande i socialdemokraterna i Salem.
Vårt lokala succéband Down the Avenue kommer att spela och som vanligt
bjuder vi på korv, kaffe och läsk!
Arrangemanget sker i samarbete med Vänsterpartiet i Salem
och ABF Botkyrka.

frågor som han ville förändra. Hans vison om social demokrati innehöll ett antal viktiga punkter, bland annat:
• Barnfattigdom är inte värdigt ett land som Sverige.
• Kulturen är av avgörande betydelse för vår utveckling
både som människor och samhälle. Den får inte prioriteras
bort.
• Om avregleringar av skola, vård, energipolitik och kommunikationer leder till att viktiga samhällsfunktioner inte
fungerar, måste politikerna våga återta kontrollen över
dem.
Kongressen 2013 ska fatta beslut om den framtida politiken. Tills dess ska partiledningen lyssna både på partimedlemmarna och andra som vill delta i debatten.

Välkommen Håkan och Carin!

- Politiken ska ha råd med människor och inte
bara handla om pengar, marknad och marginalisering, sa Håkan Juholt i sitt första tal som
socialdemokraternas partiordförande på partiets extrakongress.
Politiken ska hjälpa människor att bli trygga
fria och jämställda.
Arne Närström, oppositionsledaren i Salem, du var med
på kongressen. Vad tyckte du om den nya partiledningen, Håkan Juholt och Carin Jämtin?
- Håkan är djärv, rolig och kan beskriva sina visioner på
ett fascinerande och levande sätt. Han har vänner i hela
landet. Carin har lång erfarenhet av politikens vardag.
Hon har varit både minister och oppositionsråd i Stockholm. Jag tror att de kommer att komplettera varandra
riktigt bra.
- Jag är också nöjd med att Tommy Waidelich från Södertälje
blir ekonomisk talesman. Han har erfarenhet av både EU,
riksdagen och har varit kontaktman för de ”små, blå”
kommunerna i vårt län. Carina Moberg, vår riksdagsman
från Huddinge, blir ny gruppledare i riksdagen. Jag känner och uppskattar dem och båda. De förstår salemsbornas verklighet

Bli medlem!
Till dig som vill vara med i en gemenskap och påverka
den framtida socialdemokratiska politiken. Kom med
som medlem! Du behövs, inte minst nu när många gamla teser ska ifrågasättas och en ny politik formas med vår
gemensamma värdegrund som bas.
Kontakta vår lokala förening – du ser adress och telefonnummer längst ner på sidan. Eller besök socialdemokraterna.se på nätet. Där finns en anmälningsblankett.
Du kan också läsa eller lyssna på Håkan Juholts linjetal
eller ta del av en mängd information om oss Socialdemokrater och vår politik.
Välkommen!

Nästan 500 journalister bevakade kongressen och Juholt
bombarderades med massor av frågor. Vad svarade han?
Kongressen fattade inga beslut, men Juholt förde fram
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