
Avslutning LO distriktets årsmöte den 27 april 2021 

Vänner! 

Vi har nu genomfört vårt andra årsmöte helt digitalt. Det är med stor stolthet och ödmjukhet som jag 

omvald för första gången ska försöka knyta ihop dagen. Jag har sagt det tidigare och säger det igen, 

att vara, och framförallt att bli, vald i förtroende, det är något av det häftigaste man någonsin kan 

uppleva. När man dessutom blir omvald så vill jag gärna tro att jag åtminstone levt upp till en del av 

de förväntningarna som lades på mig. Ett stort tack till er alla! 

 Säga vad vi vill om digitala möten, men vi kommer inte ifrån att vi blir bättre på det. Givetvis så 

önskar jag tillbaka till tider då vi träffas som vanligt, för att göra allt det vi nyss har gjort. Men också 

för alla de korridorsnack och sporadiska lunchdebatter som vi alla bär på. Jag känner att det är ett 

uppdämt behov att bland vänner och kamrater kunna vända och vrida på saker, för att tillsammans 

hitta den allra bästa vägen för att socialismen och demokratin ska växa sig starkare.  

Missförstå mig inte, det vi gjort här idag måste vi göra också sedan. Vi måste formellt kunna 

debattera och ta beslut. Strukturerat och i god ordning går från punkt till punkt i dagordningen. 

Annars hamnar vi snart i ett kaos där det blir svårt att hålla ihop våra organisationer. Men allt det där 

andra. Alla anekdoter, glädjeyttringar och utbrott av ilska. Det känns helt enkelt som vi missar en del 

av känslorna i det vi gör, när vi gör det digitalt. 

Och det är klart att mycket, om inte allt, av det vi gör är faktabaserat och har full evidens för at vi gör 

rätt saker. Det finns såklart också fakta som t.ex säger så banala saker som att om du inte betalar 

skatt så får du behålla mer av din lön, utan att tänka in konsekvenserna. Men just därför måste vi 

också värdera fakta. 

Så när vi nu framåt ska fortsätta ta strid för en jämlik värld, där tänderna inte längre ska vara en 

klassfråga, eller där vi tar varje fight för att få drägligare pensioner, eller bara det självklara att vi ska 

överleva arbetsdagen, så gör vi det för att vi inte bara har fakta, utan för att vi också KÄNNER att det 

är rätt.  

 

Det där är en utmaning för oss. Palmes kända citat ”vi ses i mötet!” är inte så självklart i de tider som 

vi har nu. Men samtidigt så ser jag överallt, vart jag än tittar, ljusglimtar. När jag har träffat IF metalls 

olika avdelningar, Kommunals sektioner, klubbmöten inom Elektrikerna, LO facken i möte med EU-

parlamentariker, fackliga ledare i våra arbetarekommuner osv så ser jag hur lågan hela tiden hålls 

tänd och hur det nästan exploderar för att vi vill ta alla de här striderna. Ibland när jag känner ett 

mått av uppgivenhet så tänker jag på alla de möten jag haft och kommer ha med er, i så många olika 

konstellationer och forum, och vet direkt att framtiden är ljusare.  

 

För jo, vi kommer ses i mötet. Kanske inte så som Palme menade eller så som vi känner det sedan 

tidigare, men inte desto mindre. Vi kommer ses i mötet. 

 

Vi har under fjolåret ställt om mycket, och mött utmaningar vi aldrig kunde föreställa oss. Vi fick inte 

träffas, och samtidigt skulle en hel del verksamheter omorganiseras. Jag är så in i bomben stolt och 

glad över de resultat som levererats med de förutsättningarna. Jag brukar använda Brantings ord för 

jag tycker de betyder verkligen mycket – Håll ihop kamrater, så går det er väl!  



Och precis det gjorde vi. Vi lovade varandra att göra det, och vi levererade det vi lovat. Därför ser vi 

också att det Skånska LO distriktet allt tydligare tar plats i offentlig debatt. Vi har fler människor som 

syns och hörs i samhället. Vi ser att LO facken i vårt distrikt är starka, och organiserar många, med en 

otroligt stark inneboende kraft. Vi ser i vårt pågående arbete inför valet att vi kommer hedra löftet, vi 

ska till varje pris och i alla forum påverka politiken för att den ska vara bra för arbetare.  

 

Vi har LO fack som är uppfinningsrika och skapar mervärde på nya arenor med till exempel cyklande 

manifestationer, vi har avdelningar som gör gemensam sak i svåra frågor som till exempel inom 

kollektivtrafiken som angripits hårt. Men vi har också personal på vår expedition som gång efter 

annan ställer om och fortsätter leverera under ständigt nya förutsättningar oavsett om det är under 

till exempel ekonomihantering eller studier eller försäkringsverksamhet. Förändringarna spänner 

över hela spektret. Som ordförande skulle jag vilja rikta ett stort tack till er allihop.  

Som jag sa, ibland kan man känna ett mått av uppgivenhet, men när man betänker hur mycket 

kunskap och engagemang man är omgiven med, så fyller man fort på både energi och iver att 

fortsätta framåt.  

Imorgon är det Workers memorial day. Arbetarnas minnesdag. Den markeras varje år för att minnas 

de döda, men också och kanske framförallt att påminna oss att fortsätta kämpa för de levande. Varje 

vecka dör människor i Sverige på grund av sitt jobb. Varje år dör alltså fler arbetare på grund av sitt 

arbete, än antal människor som dör i krig. Missförstå mig inte, jag negligerar inte krig. Men jobbet 

ska vi gå till varje dag, då kan vi fan inte ha det på det sättet.  

 

Vänner, vi kommer som ni vet gå in i en valrörelse. Vi kommer i valet möta hårt motstånd och bli 

utpekade och kanske till och med skuldbelagda för saker som inte går i vår riktning. Det är inte 

konstigt, vi har en S-ledd regering som förvisso gör mycket bra. Men som vi från LO:s sida hade 

önskat kunde göra mer. Oavsett om vi tittar på anställningstrygghet eller om vi tittar på 

sjukförsäkringen. Det finns otaligt många områden som vi önskar mer inom. Det är såklart det 

parlamentariska läget som är en stor bov i dramat, inte tu tal om det. Det är såklart omöjligt att driva 

en socialdemokratisk politik när majoriteten i riksdagen är borgerlig. 

Men en annan bov är såklart att det inte finns tillräckligt många av våra kamrater där! Det är 100 

personer från Socialdemokraterna, men hur många av de 100 har en bakgrund där de företrätt 

människor på arbetsmarknaden? Som har jobbat på en byggarbetsplats, i livsmedelsindustrin, eller 

kört lastbil? Hur många av dem har mött kunder i kassan, eller sett till att det är rent och snyggt på 

våra skolor? Det är några stycken som tagit steget från LO förbunden. Men långt ifrån tillräckligt. 

Därför önskar jag att vi inte bara tar kampen i valrörelsen och argumenterar för socialismen, utan ta 

också kampen redan nu. Våra gemensamma kandidater från det skånska LO distriktet behöver vi 

hjälpas åt att se till att de hamnar på listorna till valet, och att de dessutom hamnar så pass högt så 

de har en chans att komma in i riksdagen. Är ni inte medlemmar i partiet så bli det, har ni inte tänkt 

att gå på nomineringsmötena så ändra er. Vill vi ha en politik för arbetare, så äger vi frågan själv. Och 

vi har dessutom lovat varandra att ta den fighten tillsammans. 

Jag är otroligt tacksam, och hedrad över att ha fått förnyat förtroende att leda distriktet ytterligare 

två år. Jag kommer fortsätta använda tiden i riktningen att skapa så stort inflytande som möjligt för 

våra medlemsorganisationer. Federationen vi byggt har den uppgiften. Federationen i sig är inte 

målet, utan verktyget att förändra världen. 



 Ni vet – tillsammans är vi så mycket starkare, och det är i federationen vi kommer tillsammans. 

 

Vi har med all säkerhet ytterligare ett spännande år framför oss, hur det kommer se ut har vi såklart 

en plan för, men precis som vi sett tidigare så är vi också bra på att ställa om. Men i väntan på 

framtiden så tänkte jag inte att vi ska sitta med våra skärmar hela dagen, utan jag tänkte istället att 

jag skulle rikta mig till en del personer. 

Först och främst till er som nu lämnar distriktsstyrelsen. (Sarah H, Patric, Olga, Jackie) 

Ni har allihop arbetat i styrelsen sedan innan jag blev vald, och därför känns det också som ett stort 

erfarenhetstapp. 

Återigen, stort tack för era insatser, ni har allihop betytt otroligt mycket för distriktet. Jag vet att ni 

också kommer fortsätta kampen, men på nya arenor. Tack så mycket! Ni kommer att få en 

blomstercheck skickad till er. 

Jag vänder mig också till personalen på distriktet. Ni har gjort ett jättejobb, både under fjolåret men 

också med allt råddande kring dagens möte. Det är på riktigt en ynnest att ha er i min direkta närhet. 

Stort Tack till er alla! 

Till dagens mötesordförande. Alldeles lysande insatser även om det inte alltid är enkelt. Men vi har 

på ett smidigt sätt lotsats igenom dagordningen. Stort tack Tina! Då du är på plats fysiskt så får du 

ingen blomstercheck, utan istället en riktig blomma. 

Och sist men inte minst. Till alla er ombud, och alla er i LO facken som är åhörare. Tack för året som 

gått, tack för förnyat förtroende, och tack för ett väl genomfört möte! 

 

 

Per-Ola Nilsson 
Ordförande 
LO distriktet i Skåne 


