
Inledning vid LO-distristrikets årsmöte den 27 april 2021 

Kamrater! 

Välkomna till LO-distriktets årsmöte! 

Ett årsmöte som inte är som vanligt men ändå som vanligt. 
 
Vi ska titta tillbaka på året som gått och välja för framtiden som vi brukar göra.  
 
Som vanligt ska Vi diskutera och debattera viktiga frågor. 
 

Men det är inte som vanligt för att vi gör detta digitalt.  
Jag hade så gärna velat samtala med er i mindre grupper under våra pauser.  
Utbyta några ord och ge någon kamrat en kram för att vi inte setts på länge.  
Få lite nyheter så där vid sidan om dagordningen.  
Ja ni fattar säkert vad jag menar. 

Men vi håller i och håller ut så att vi kan ses på riktigt till hösten! 

 

Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat vem det är som bär samhället.  

Det är LO medlemmarna i alla sina olika yrken, alla vi som inte kan jobba hemma, som inte har något 
val. Vi som använder händer, huvud och kropp för att i samspel med andra se till att världen snurrar.  

 

Vänner! 

För 100 år sedan hade varit omöjligt för mig att vara självförsörjande yrkeskvinna och 
fackföreningsledare.  
 
För 50 år sedan hade i och för sig varit möjligt men inte troligt.  
 
Därför är jag glad att jag är född på andra hälften av 1900-talet för vi har kommit en bit på väg.  
 
Men vi är inte färdiga!  
Vi Måste fortsätta att kämpa för jämställdhet på riktigt!  
 
Ta bort hinder och ge kvinnor och män samma värde, samma rättigheter och samma möjligheter! 
 
Det är inte bara en fråga om kön, det är också en fråga om klass. 
 
Som undersköterska förväntas jag inte ta plats, bara göra mitt jobb.  
Jag och alla andra LO medlemmar som gör vårt jobb förväntas inte göra mer. 
 
Men vet ni kamrater! Vi gör skillnad…. 
 
 
Vi som gått till jobbet varje dag under pandemin.  
Vi som står pall när det blåser. 
 
Vi har fått applåder och hejarop, men det räcker inte!  
 



Vi vill mer! 
 
Att löneklyftorna i samhället ska minska 
En bättre sjukförsäkring,  
En anständig pension  
Tandvård som inte ruinerar en. 
 
Kamrater! 
 
Vi har precis genomfört en av de största avtalsförhandlingarna i modern tid.  
 
Som vanligt blev vi utmanade av arbetsgivaren med noll-bud och krav om stora försämringar i våra 
avtal.  
 
Samtidigt visar det sig att den genomsnittliga inkomsten för en VD i börsbolagen är 80 gånger en 
städares eller en taxiförares lön.  
Detta är orimligt. 
 
Nu är vi utmanade igen av att det ligger förslag i EU om lagstiftning kring minilöner.  
Detta hotar vår svenska modell med starka parter på arbetsmarknaden som förhandlar om villkoren.  
 
Det är nämligen vår övertygelse att vi fackliga medlemmar är så starka tillsammans att vi klarar att få 
mer och bättre i avtalen än i en lag. 
 
Tillsammans är vi starka! Den devisen har funnits med i fackföreningsrörelsen sedan dess barndom.  

Och det är genom denna styrka och solidaritet som vi vunnit våra segrar!  

Men mycket återstår och en del mark som vi en gång tagit - har vi förlorat. 

För det är samma kamp nu som då! 
Samma frågor nu som då. 
Men Kampen har hårdnat igen!  

Vi i arbetarrörelsen har blivit tillbakapressade när okunskapen och egoismen spridit sig. Våra 
motståndare har tillåtits vrida klockan tillbaka. 

Det ska vi stoppa!  
Och forma ett samhälle där alla människor har ett värde.  
Samma värde och samma rätt! 

Tillsammans ska vi påverka samhällsdebatten och sätta trygghet för vanligt folk i fokus. 

Tillsammans ska vi driva frågor som gör Skåne, Sverige och världen lite rättvisare, lite jämlikare och 
mycket jämställdare.  

 

Kamrater! 

Vi lovade varandra på höstmötet i fjol att vi ska hålla samman och att vi ska hitta gemensamma vägar 
för det vinner vi alla på! 

Vi lovade varandra detta och jag är helt övertygad om att vi kommer att hålla löftet.  

 



Det ska vi visa idag, här på mötet och imorgon när vi är tillbaka i våra förbunds verksamhet. 

Vi lovade detta, och vi kommer att jobba för sammanhållning! 

 

För att citera vår förre vice ordförande Birgitta Almroth från ett tal vid årsmötet 2017 

 
”Tvärfacklig styrka är vackert – den är också ett vapen. För tillsammans är vi starka, tillsammans kan 
vi flytta fram positionerna för den skånska arbetarklassen. När vi samlar oss kan vi flytta berg.”  

 

Med dessa ord förklarar jag årsmötet öppnat. 

Och lämnar över ordet till vår ordförande Per-Ola Nilsson. 

 

Ewa Glimhed 
Vice ordförande 
LO-distriktet i Skåne 


