Total politisk ovisshet
präglade S-seniormöte
Det rådde total politisk ovisshet både i regeringsfrågan och när det gäller styret av
Göteborg, när riksdagsman Mattias Jonsson besökte S-seniorernas månadsmöte i
oktober och analyserade och kommenterades läget.
Mitt under mötet kunde deltagarna via Mattias mobiltelefon följa presskonferensen i
Stockholm där Stefan Löfven redogjorde för det negativa resultatet av sina
sonderingar om att bilda regering, vilket han meddelat talmannen som därmed får ta
frågan vidare.
Mattias Jonssons framträdande föregicks av Carl Spendrup som slog ett slag för
Kulturföreningen Backa-Zanzibars kampanj för en sjukstuga i en by i Zanzibar och
för vattenrening som räddar liv. Initiativet kommer ursprungligen från Backa Sförening och ett besök på platsen för några år sen, då man fann att sjukstugan saknade
praktiskt taget all utrustning. Pengar insamlades och sjukstugan byggdes till bland
annat med en förlossningsavdelning. Samtidigt har enkel men effektiv utrustning för
vattenrening i 400 exemplar sänts över och haft stor betydelse för befolkningens
hälsa.
Tyvärr totalförstördes sjukstugan vid ett oväder, men har byggts upp igen av
myndigheterna på Zanzibar och dessutom förbättrats medan Kulturföreningen BackaZanzibar svarar för den medicinska utrustningen genom fortsatta insamlngarav
medel, bland annat säljs en kalender som ger överskott. Insatser för vattenrening
fortsätter också.
Mattias Jonsson, som är ledamot i riksdagens näringsutskott och sitter i VU i
partidistriktet i Göteborg inledde med en tillbakablick på regeringens insatser under
den gångna mandatperioden och konstaterade bland annat att ett stort
budgetunderskott vänts i ett lika stort överskott. Arbetslösheten har pressats ner,
särskilt ungdomsarbetslösheten, A-kassan och sjukförsäkringen har förbättrats,
tusentals fler har anställts i vård och omsorg.
Utgångsläget var gott inför valrörelsen men tyvärr kom den inte i så stor utsträckning
som önskvärt att handla om välfärden, där partiet har störst förtroende, utan om brott
och straff på grund av skjutningar och bilbränder.
Mattias konstaterade att valresultatet överträffade opinionsmätningarna både på
riksplanet i Göteborg, där en mätning som redovisades i GP visade rena
katastrofsiffror, men ändå är utvecklingen för socialdemokratin sedan länge mycket
negativ, vilket är bekymmersamt. Partiet har förlorat mycket av sin
folkrörelsekaraktär.
I Göteborg satsades särskilt på områden som Angered, Biskopsgården och Frölunda,
där partiet har större potential och det gällde att få folk att gå och rösta, en riktig
avvägning enligt Mattias.
Han berömde valarbetarnas energi och entusiasm, många hade ställt upp och svarat

för ett enastående arbete. Men han var också kritisk och hävdade att det hade
bedrivits parallella valrörelser.
Han fick stöd av Hans Aronsson, som ledde en valanalysgrupp efter valet 2014,
vilken kom fram till att det bedrivits parallella valrörelser i Göteborg och att stödet
för partiet halverats, minskat med 50.000 röster fram till 2014 och att ytterligare
3.000 tappats i valet 2018.
Mattias hade ingen information om vad som händer i stadshuset fast att han sitter i
partidistriktets VU och han hävdade att det krävs organisatoriska förändringar för att
skapa möjligheter att återta förlorad mark och sådana är på väg.
I den efterföljande debatten framfördes kritik för att inte mer krut lagts på att försvara
tillkomsten av Västlänken, liksom mot att liten kraft lagts på att förklara att det är
moderaterna och inte socialdemokraterna som styr sjukvården i regionen. Missnöje
med köer och andra brister i sjukvården drabbar socialdemokratin fast att ansvaret
ligger på annat håll.
Uppslutningen på seniormötet var som vanligt stor, men glädjande var också att ett
flertal nya ansikten observerades bland deltagarna. Det inspirerar till nya tag för att
skapa intressanta och lockade program för mötena.
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