
Öppningsanförande av vice distriktsordförande Birgitta Almroth 

vid LO-distriktet i Skånes årsmöte den 23 april 2018 

[Obs! Det talade ordet gäller] 

Kamrater, årsmötesdeltagare! 

Varmt välkomna till det skånska LO-distriktets årsmöte. Det vill säga till 

ert årsmöte.  

Tillsammans representerar ni över 155 000 skånska LO-medlemmar. Den 

organiserande arbetarklassen.  

Ni ska känna er stolta under dagen. Tillsammans kommer vi utvärdera året 

bakom oss. Vi kommer gå igenom verksamhetsberättelse och ekonomi.  

Gemensamt drar vi lärdomar som vi tar med oss för att fortsätta utveckla 

vår förening. Allt för ökad medlemsnytta och ömsesidig styrka.  

 

Men ändå får man nog säga att vi framför allt blickar framåt. Redan 2017 

lade vi stort fokus i vår tvärfackliga verksamhet på vad vi nu har framför 

oss. Finns där några bollar vi kunde fångat snabbare så beror det framför 

allt på detta.  

 

För kamrater,  

 

2018 är ett särskilt viktigt år. Sverige går till val: lokalt, regionalt och 

nationellt. Alla valen spelar stor roll för LO-kollektivet. Jag vet att vi säger 

det varje år det är dags att rösta men jag känner verkligen att i år är det helt 

sant.  

 

Det är ett ödesval! 



 

Valet 2018 handlar om vilka som vill och kan öka tryggheten för vanligt 

folk. 

Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag. Vi har aldrig haft så stora 

möjligheter att bygga för framtiden.  

Vi vill se ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre 

jobb samt ökad jämlikhet. 

Därför stöder vi Socialdemokraterna. 

De har visat att de kan ta ansvar för Sverige och att de strävar efter ett 

samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt 

ökad jämlikhet. 

 

Vårt mål är att andelen socialdemokratiska röster bland LO-förbundens 

medlemmar ska öka och valdeltagandet bland LO-förbundens medlemmar 

ska vara minst lika högt som riksgenomsnittet.  

Målet når vi genom att möjliggöra samtal mellan LO-förbundens 

medlemmar, antingen genom telefon eller på arbetsplatser. 

Under valrörelsen ska 500 000 samtal genomföras nationellt. I Skåne är 

målet satt till 86 000 samtal, som ni i förbunden genomför. Det är en 

historiskt stor uppgift, kamrater. Men vi kan klara det. 

Vi genomför Vinna valet-utbildningar över hela distriktet just nu. Mycket 

tack vare ett nytt och engagerat handledargäng som tagit stort ansvar. Tack 

till er som låtit dem träda fram. De har verkligen gjort skillnad, precis som 

era tvärfackliga handledare i våra andra studier.   

 

 

 

 



  

Låter det ganska internt? Var inte oroliga. Vi ska ut och synas!  

 

I Skåne kommer vi också genomföra många utåtriktade aktiviteter. Till 

exempel LO on tour där LO-facken kommer göra en stor insats 

tillsammans med er i de fackliga avdelningarna.  

Tänk er bara. Under 33 dagar i följd så besöker vi Skånes alla kommuner, 

en dag i taget.  

I Båstad, Bromölla och Burlöv.  

I Simrishamn, Sjöbo och Svalöv.  

Vare sig du bor i Trelleborg eller Tomelilla – du kommer att kunna träffa 

dina lokala LO-kamrater på torget eller i parken. Där tar vi samtalet med 

våra arbetskamrater, deras familjer och andra i området.  

Vi kommer att prata om trygghet i vardagen. Om fler och bättre jobb. Om 

ökad jämlikhet.  

 

Men kamrater.  

När vi är ute i vårt vackra skånska landskap så kommer vi även att lyfta 

hoten mot vanligt folks trygghet. För även om det viktiga är att lyfta vad vi 

inom LO vill, så måste vi ibland också berätta vad vi inte vill. 

 

Och vi vill inte att det ska säljas ut några sjukhus! Men det är tyvärr precis 

vad Alliansen i Region Skåne vill.  

Tillsammans driver högerpartierna nämligen på för att lägga ut sjukhus på 

entreprenad. Men de har inte ens anständigheten att berätta för 

medborgarna vilka sjukhus det gäller.  



Jag känner en stor oro inför detta. Sjukvården behöver investeringar. 

Sjukvården behöver en organisation som utgår från patienter och personal, 

och den behöver arbetsro.   

Men sjukvården behöver inte att fler skattepengar ska gå till vinster i 

välfärden! Vår välfärd ska varken vara ett marknadsexperiment eller 

någons kassako!  

Där är vi helt överens mellan de fackliga avdelningarna i Skåne.  

Från LO-distriktets styrelse hoppas vi därför att vi alla här inne 

tillsammans, med kraft, kan ta strid framöver mot dessa 

privatiseringsförslag.  

Att vi ska ta fight för våra sjukhus och vår gemensamma välfärd.   

Låt oss berätta om detta när vi är ute i alla Skånes kommuner. Låt oss 

berätta om detta på våra arbetsplatser. Den skånska arbetarklassen ska få 

veta vad som står på spel detta val! 

 

Och kamrater, minns detta.   

 

Det är ju inte bara Skåne. Hela landet går till val.  

Utöver att vara LO-distriktets vice ordförande så är jag ju också distriktets 

valledare. Det är en uppgift jag det lätt att hitta motivationen för. Jag vet ju 

vad som står på spel!  

En moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna vill sänka 

lönerna och göra jobben otryggare. 

De vill låta pengar som skulle gå till välfärd försvinna till skatteparadis. 

Trots att otryggheten ökar vill de hellre sänka skatten för de rika än att 

investera i välfärd i hela landet. 

 



Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara som LO-medlem i deras 

Sverige. Deras attacker mot den svenska modellen, mot kollektivavtalen 

och parternas fria lönesättning – det skrämmer mig!  

Så kan vi inte ha det. Låt oss inte släppa fram högern och mörkergänget.  

 

Istället ska vi se till att Socialdemokraterna får möjlighet att vara med och 

leda styrena runtomkring i Skånes kommuner, i regionen och i landet! Bara 

då kan vi få verkligt genomslag för LO-medlemmarnas prioriterade frågor.  

 

Så kamrater, vi har att göra!  

Jag ser fram emot att under dagen gå igenom 2017 års verksamhet, område 

för område. Men jag ser också denna dagen och vår valkonferens imorgon 

som ett enda stort tvärfackligt avstamp.  

 

Sen möts vi på Första maj, på LO on tour, på Facket på sommarjobbet, 

med valpatrullen och under all annan facklig verksamhet under valet.  

 

Tillsammans för tryggheten! Tillsammans för valframgångar i alla led! 

Återigen - välkomna hit!  

 


