1

maj-BLADET
2020 - april
Samhällsinformation från Umeå Arbetarekommun

Ett starkare samhälle - ett tryggare Sverige
Årets firande på 1 maj blir annorlunda. Den pågående pandemin
gör att vi inte kan mötas fysiskt i
ett förstamajtåg, men den visar
med all sin tydlighet vikten av
att vi går ihop för att bygga ett
starkt samhälle.

Nu mer än någonsin behöver vi ett
solidariskt samhälle som är starkt
och rustat för att möta kriser - ett
samhälle där vi stöttar varandra och
ingen lämnas efter.
Den fria marknaden kan fungera
på en mängd områden, att säkerställa samhällets grundläggande
funktioner är dock inte ett sådant.
Med avregleringen av apoteksbranschen avvecklades Apotekets
ansvar över läkemedelsförsörjningen
i kristider.
Den dåvarande borgerliga
regeringen ansåg att på en avreglerad marknad skulle de privata
apoteken vara intresserade av att
på affärsmässiga grunder fullgöra
uppgifter inom totalförsvarets
läkemedelsförsörjning.
Med facit i hand kan vi säga att
det inte blev så och nu har vi brist
på mediciner i ett läge där detta
inte får ske.

andra samhällsviktiga transporter
fungerar för hela landet.

Krispaket för att rädda jobben
Under denna svåra tid ser vi tydligt
hur viktigt det är med stabilitet på
arbetsmarknaden. Regeringen går in

Starkare samhälle
för ett tryggare Sverige

Tillfällig trafikplikt för flyget
Flyget har drabbats hårt av krisen
och det finns inga kommersiella
förutsättningar för flygbolagen att
bedriva trafik till Norrland.
Därför har regeringen infört en
tillfällig trafikplikt för att säkerställa att transporter av sjukvårdspersonal, livsviktig materiel och

med ett krispaket för att rädda jobb
genom bl a stöd till korttidsarbete.
Trots detta riskerar många att
förlora sina jobb. Därför ändras reglerna i a-kassan så att ersättningen
höjs och fler ska kunna kvalificera
sig till ersättning. Löntagarna ska
inte lämnas i sticket!

Regeringen har agerat snabbt och kraftfullt. Fler
insatser lär det bli.

“Ett starkare samhälle och ett
tryggare Sverige” är årets paroll
på första maj.
För att samhället ska kunna
gripa in måste staten, kommunen
och regionen vara starkt rustade.
Det gäller inte bara nu.
När denna kris är över kan vi
inte återgå till borgerlig skattesänkarpolitik. Inte heller till att
driva försämringar i arbetsrätten.
Vi behöver våra gemensamma
resurser för att bygga upp ett
starkare samhälle som klarar av
att erbjuda alla sina medborgare
trygghet och välfärd.
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Förstärkt a-kassa
Sverige befinner sig i en prövande tid. Coronaviruset är först och
främst en fara för människors liv
men vi befinner oss också i ett
allvarligt ekonomiskt läge.
För att skydda svenska jobb har
den s-ledda regeringen vidtagit en
mängd kraftfulla åtgärder.
För dem som ändå drabbas av
arbetslöshet behöver arbetslöshetsförsäkringen anpassas så att fler omfattas och den ekonomiska tryggheten ökar. Därför införs följande
tillfälliga förändringar:
o Taket i a-kassan höjs
o Grundbeloppet i a-kassan höjs
o Kravet sänks på hur länge du ska
ha varit medlem för att få ersättning
o Kraven på hur mycket du
behöver ha arbetat sänks
o Karensdagarna slopas – du får
ersättning från första dagen
Allt fler märker nu hur viktigt det
är att vara med i a-kassan och det är

Prostitution och
människohandel har
ingen plats i Umeå

viktigt att gå med nu. Det förbättrar
din möjlighet att få ersättning om
du blir arbetslös.
A-kassan ger ekonomisk trygghet, inte minst i osäkra tider. Det
är därför vi socialdemokrater alltid
försvarar a-kassan, det var därför
vi höjde nivån under förra mandatperioden och det är därför vi nu
förstärker a-kassan tillfälligt.
Tillsammans med fackligt
medlemskap ger a-kassan trygghet
på arbetsmarknaden.

Gå med i a-kassan och facket nu!

Ny kommunal gymnasieskola
I mars drev Socialdemokraterna tillsammans med V
och Mp igenom ett inriktningsbeslut om en ny kommunal gymnasieskola för
Umeås växande befolkning.
Prognoserna visar att gymnasieskolan kommer att sakna
1000 elevplatser de kommande tio åren.
Allianspartierna ville öppna
upp för att lämna delar av
elevökningen till marknaden.
Det anser vi i Socialdemokraterna
vara ansvarslöst.
Att medvetet bygga för få platser
i kommunala skolan tvingar många
elever att välja en friskola även om
de föredrar den kommunala. Det
är att sätta elevernas behov i andra
hand för att gynna privata aktörer.
Umeås elever har i hög utsträckning den kommunala gymnasieskolan
som förstahandsval. Byggs inte för
hela elevökningen begränsar vi möjligheten att läsa gymnasieutbildning
i kommunala skolan.

Den internationella handeln
med kvinnor och barn för
sexuella ändamål är idag en
av världens mest lukrativa
branscher för den organiserade
brottsligheten.
Hänsynslösa människohandlare som tjänar grova pengar
tvingar runt om i Europa fattiga kvinnor och barn att sälja
sina kroppar

Vi har i Umeå under de senaste
åren visat i att det går att göra
något åt detta.
Genom ett nära samarbete
mellan polis och socialtjänst har
tillslagen ökat och fler har fått
hjälp.

Det går att störa sexhandeln
Vi har i Umeå visat att det går
att störa sexhandeln och minska
antalet kvinnor och barn som förs
hit för att utnyttjas.
Det är viktigt, inte bara för att
hjälpa människor från slaveri,
utan också för att motverka att
organiserad brottslighet får fäste
i Umeå. För i sexhandelns spår
följer även försäljning av droger
och vapen och annan kriminalitet.

Kampen behövs på fler arenor

Umeås kommunala gymnasieskola utmärker sig genom att erbjuda
en hög andel yrkesutbildningar, och
är en av de bäst rankade i landet vad
gäller elever som klarar sin gymnasieutbildning. Friskolemarknaden
erbjuder sällan yrkesutbildningar.
I slutändan är det upp till eleverna
att välja, men vi vill att de ska ha
möjlighet att gå sin gymnasieutbildning i kommunal regi, på skolor
med utmärkt kvalitet, med lärare
som har schysta villkor och trivs på
sin arbetsplats.

Kampen mot sexhandeln behöver
också föras på nya arenor.
Vi ser t ex hur ”sugardating” blir
allt vanligare. För många unga
tjejer och killar blir sugardating en
väg in i prostitution och en sådan
utveckling måste bekämpas.

Arbetet ska fortsätta
Socialdemokraterna i Umeå gick
till val på att ta kampen mot prostitution och människohandel.
Vi ser att arbetet ger resultat
och kommer fortsätta arbeta långsiktigt för att få ett stopp på detta.
Organiserad brottslighet har
ingen plats i vår kommun och
de människor som får sina liv
förstörda i sexhandeln ska få hjälp
till ett värdigt liv.
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Alejandro Caviedes, ordförande Umeå Arbetarekommun:

Vad följer efter coronapandemin?
Utbrottet av coronavirus har på
olika sätt inneburit snabba och
stora förändringar för många
av oss. Även den politiska dagordningen har förändrats.

Regeringen har agerat snabbt och
kraftfullt. Bland de första åtgärder
som vidtogs var att tillfälligt
avskaffa karensavdraget och slopa
skyldigheten att visa upp läkarintyg,
staten tog över sjuklöneansvaret
från arbetsgivarna.

Krispaket
Ett krispaket har tagits fram för att
mildra konsekvenserna för jobb och
företag. Bl. a införs ett system för
korttidspermittering.
Arbetstagaren går ner i arbetstid
men behåller 92,5 - 96 procent av
lönen, staten betalar en stor del av
lönekostnaderna och arbetsgivare
kan undvika att säga upp personal.

Företagsakut
En företagsakut har inrättats riktad
till små- och medelstora företag,
arbetsgivaravgifterna sänks kraftigt
under fyra månader och rabatt på
hyran inom utsatta branscher införs.

Den som ändå drabbas
För dem som trots detta förlorar
jobbet blir det lättare att kvalificera
sig till a-kassan och ersättningen
höjs. Arbetsförmedlingen får större
resurser för att bedriva aktiv arbetsmarknadspolitik.

Omställning
På regeringens initiativ har flera
företag ställt om sin produktion för
att bidra till att vården har tillgång
till skyddsutrustning.
Apotek får inte lämna ut mer
läkemedel än vad en patient behöver
för en period på 3 månader.

Kommun och regioner m m
Kommuner och regioner får kraftigt
ökade bidrag från staten.
Organisationer som jobbar med
våldsutsatta barn och kvinnor får
ökat stöd.

Alejandro Caviedes,
ordförande Umeå arbetarekommun

Dessa är bara några av de åtgärder
regeringen vidtagit och fler lär följa.

Uppoffringar och vardagssolidaritet
Krisen har krävt uppoffringar från
alla som har fått begränsa sina liv.
Det är i tider som denna som vi
märker väldigt tydligt hur betydelsefullt vars och ens bidrag kan
vara.
Att tvätta händerna, avstå från
en påskresa, eller erbjuda sig att
hjälpa grannen med att åka och
handla kan låta som småsaker, men
betyder väldigt mycket. Det är som
att vardagssolidariteten har fått sin
renässans.

Avreglering har bidragit
Vi ser också hur avregleringen av
apoteksväsendet har bidragit till
medicinbrist, hur gigantiska skattesänkningar under 8 år av alliansstyre bidragit till resursbrist och hur
en eftersatt arbetslöshetsförsäkring
lett till att stora löntagargrupper
stått utanför.

Och sedan?
Ingen vet hur länge den här pandemin kommer att pågå. Men den
stora frågan blir om det inträffade
leder till varaktiga förändringar eller
om det blir en återgång till ”business
as usual” när krisen är över.

Beredda att betala?
En sak är säker. De olika yrkeskategorierna inom vård och omsorg som

riskerat sin egen hälsa för allas vår
skull, kommer inte att finna sig i att
fortsätta vara underbetalda.
De har med sina insatser visat att
samhället inte klarar sig utan dem,
och det kommer de att påminna
Sveriges kommuner och regioner
om i den kommande avtalsrörelsen.
Är vi skattebetalare då beredda
att betala för vad deras arbete
egentligen är värt?

Kan inte fortsätta låtsas
Vi kan inte fortsätta låtsas som att
en underfinansierad eller privatiserad välfärdssektor klarar av sina
åtaganden fullt ut. Inte heller att
en avreglerad hyresmarknad, en
urholkad sjukförsäkring och en
försämrad arbetsrätt ger människor
trygghet i tillvaron.

Behov vara solidariska
Vårt behov av att ställa upp solidariskt för varandra gäller lika mycket i
det stora som i det lilla. Ska vi laga
de sprickor som lett till att vårt samhälle glider isär måste vi prioritera
våra gemensamma behov före storfinansens kortsiktiga vinstintressen.

Hur väljer du?
Det är upp till dig vilken väg du
väljer när det här är över.
Fotnot:
Skrivet 17 april. Sedan dess kan
mycket ha ändrats/kommit till.
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Första maj, första maj!
Årets första maj-firande blir ett digitalt firande, med tal från Stefan Löfven och
Karl-Petter Thorwaldsson, inslag från olika håll i landet och du får på ett digitalt
sätt stå mitt i folkrörelsesamlingen.
Vi sänder live med ett program kl. 11.00. Sändningen kan du se på Socialdemokraternas och LO:s Facebook-sidor och på Socialdemokraternas Youtube.

Kl 11 på Facebook eller Youtube

Varför firar vi 1 maj?
Bakgrunden till 1-majdemonstrationerna är Haymarketmassakern
i Chicago.
Den 4 maj 1886 hölls ett fredligt möte på Haymarket Square
för att protestera mot att polisen
hade skjutit mot arbetare som
strejkade för 8 timmars arbetsdag.

200 poliser ingrep för att upplösa
mötet när en bomb kastades från en
sidogata och polisen öppnade eld.
Sju arbetare dömdes till
dödsstraff, varav fyra hängdes, en
begick självmord. De två överlevande benådades när det stod klart
att samtliga hade dömts på svaga
grunder.
1889 beslutade Andra Internationalen att 1 maj skulle vara en

gemensam manifestationsdag för
världens alla arbetare för att hedra
martyrerna från Haymarket.
1890 genomfördes för första
gången 1a maj-demonstrationer
världen över under parollen 8 timmars arbetsdag.
När Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti bildades 1889,
beslutade dess kongress att kalla till
demonstration på 1 maj för att ”få
de styrande att erkänna arbetarklassens självklara och medborgerliga
rättigheter”.
På den tiden hade inte arbetarna
någon rösträtt. De jobbade 10-12
timmar i sträck 6 dagar i veckan.
Barnarbete var utbrett och det fanns
varken pensioner, barnbidrag eller
studielån. Någon föräldraledighet

var det inte tal om.
Socialdemokraterna bildades av
arbetarna för att skapa ett jämlikt
samhälle där alla fick åtnjuta de
rättigheter som bara var förbehållna
den styrande borgerligheten. Ett
samhälle där alla gör rätt för sig och
bidrar efter förmåga samt får efter
behov.
Sedan 1889 har mycket hänt.
Arbetarrörelsens kamp har lett
till att Sverige blivit en demokrati
och en av världens främsta välfärdsnationer.
Mycket av det som åstadkommits
har dock nedmonterats på senare år.
I år samlas vi för ett starkare
samhälle och ett tryggare Sverige,
och fortsätter driva kampen för ett
jämlikt samhälle!

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna?
Fyll i och posta talongen, eller gå in på www.umesosse.se
Namn:.............................................................................................................................
PORTO BETALT

Adress:...........................................................................................................................
Postadress:.....................................................................................................................
e-post:.............................................................................................................................
Telefon(er):.....................................................................................................................
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