
 

Inledningsanförande av vice distriktsordförande Ewa 

Glimhed 

vid LO-distriktets representantskap 16 november 2021  

[Obs! Det talade ordet gäller]  

Kamrater!  

Äntligen! 

Äntligen ses vi här på Backagården igen! 

Äntligen kan vi ta det där samtalet under pausen 

Äntligen kan vi ge det där leendet till en kamrat vi inte sett på länge. 

Äntligen! 

Men vi gör det med omtanke om varandra. 

Vi gör det med respekt för vi är inte ur pandemin ännu. 

Vi gör det på lagom avstånd för att vi är rädda om varandra! 

 

Kamrater! 

Vi träffas här idag för att diskutera framtiden för skånsk fackföreningsrörelse 

Vi gör det för att vi vill förändra och förbättra samhället 

Vi gör det för att en facklig seger måste vinnas om och om igen 

 

Dagen kommer att innehålla många delar. 

Vi ska diskutera vad vi ska göra och åstadkomma under 2022  

Alltså den verksamhet vi ska bedriva nästa år – t.ex. tvärfackliga studier, 

ungdomsverksamhet, facklig-politiska frågor, arbetsmarknad och mycket, mycket mer. 

Det kommer vi tillbaka till under punkten verksamhetsplan. 

Vi från styrelsen föreslår också att vi ska anta några uttalande. 

 

Kamrater! 

Vi har en av de tuffaste valrörelserna framför oss. 

Den ska vi vinna och vi ska se till att det finns många fackliga kamrater som får politiska 

uppdrag. För vanligt folk behövs i de beslutande församlingarna. 



För det är viktigt att vi väljer någon som vet…. 

Någon som vet hur det är att stå på fabriksgolvet 

Någon som vet hur det är att jobba helger i vården 

Någon som vet hur det är att städa på kontor utan att bli sedd 

Någon som vet hur det är att stå i kassan på ICA 

Någon som vet hur det är att jobba ute när det är svinkallt  

Det är viktigt att välja någon som vet… 

Medlemmarna ute på arbetsplatserna måste känna igen sig i sina politiska företrädare. 

Vårt mål är att en arbetarvänligare politik ska föras efter valet.  

Då måste var och en av oss vara beredda och kavla upp ärmarna och göra jobbet, ta samtalen, 

visa på hur vi vill att Sverige ska utvecklas och se ut. 

Vi har lovat varandra att hålla ihop och det gäller i valrörelsen också.  

Vi ska beskriva bekymren men också komma med lösningarna.  

Vi ska sätta agendan och problembilden – men visa att det finns andra lösningar än de 

högerkrafterna har. 

Vi ska möta de främlingsfientliga krafterna med bra förslag och utmana deras argumentation. 

Vi kan, vi vill, vi ska 

 

Repskapsledamöter! 

Vi har lovat att hålla ihop och det ska vi göra för då når vi bäst resultat! 

Vi får kraften av varandra och vi hämtar energi av varandra! 

Hjärtligt välkomna till höstens representantskapsmöte  

Och jag förklarar detsamma för öppnat! 

 

 


