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S-akademiker (Tjänstemännens s-
förening) har beslutat att nominera
Johan Büser till ny ordförande för
Socialdemokraterna i Göteborg.
Med nomineringen så skickades
också ett tydligt budskap till partiet
att det är viktigt att den öppna
process som inletts får fortsätta.

Socialdemokraterna i Göteborg
befinner sig i en brytningstid.
Valet av ny ordförande, liksom
inom kort av ny gruppledare i
kommunstyrelsen, kommer att ha
betydande påverkan på partiets
riktning. Det är ett vägval som
kommer att ha stora konsekvenser.
Som SSU:s avgående ordförande
Amalia Rud Pedersen mycket
träffande uttryckte det här i Lotsen 
nyligen så är det ett val mellan att
förtvina eller att förnya sig. Vågar
vi inte göra en genomgripande
nystart med friska krafter så är
risken överhängande att kräft-
gången kommer att fortsätta. Då
kommer vi antagligen att få se
såväl medlemsantalet som
väljarstödet sjunka ännu mer. Det
kan mycket väl sluta med att vi blir
politiskt marginaliserade under
lång tid framöver.

Vi har de senaste tio åren förlorat
både en stor del av våra väljare och
en stor del av våra medlemmar. I
en sådan situation är det lätt att
börja drömma sig tillbaka till forna
glansdagar. Tänk vad enkelt och
trevligt allt var förr i tiden. Ju förr
desto bättre. Om vi bara gör som
fordomdags så ordnar sig allt. Men
det är en falsk och farlig illusion.
Dels var historien aldrig så entydig
som den framstår i efterhand. Dels
går det inte att möta samtidens och
framtidens utmaningar med går-
dagens lösningar. Det borde vara
självklart för en historiematerial-
istisk rörelse. Förändrade sociala
och ekonomiska förhållanden
kräver förändrade organisations-
former och nya politiska verktyg.
Det går inte att fastna i det för-
gångna om vi vill kunna påverka
framtiden.

Det är hög tid att se verkligheten i
vitögat. Det politiska landskapet i
Göteborg har förändrats dramatiskt
under de senaste åren. Det finns
ingen väg tillbaka. På gott och ont
så är 1900-talet slut för alltid. Vi
måste framåt, i vår nya tid och med
våra nya förutsättningar. 

Vi kan blicka bakåt, söka trygg-
heten i det gamla, välkända och
invanda. Vi kan klamra oss fast vid
det som varit. Eller så vågar vi
blicka framåt och genomföra den
nödvändiga föryngringen och för-
nyelsen av partiet. Det är ett val
som kommer påverka fler än oss
själva. En socialdemokrati som
sluter sig inåt och blir en krymp-
ande kyrka för gamla släktingar
och åldrande bekanta kommer inte
heller att kunna vara en stark och
relevant folkrörelse för frihet,
jämlikhet och solidaritet. Då
lämnar vi fältet fritt för samhällets
högerkrafter, vilket direkt kommer
att drabba vanligt folk.

Vi behöver verklig förnyelse och
vi behöver den omgående. Vi har
varken tid eller fallhöjd nog att
skjuta upp den nödvändiga ny-
starten genom att välja en ”över-
gångslösning”, i väntan på något
annat. En övergångslösning vore i
praktiken en undergångslösning.
Vi kan inte heller kosta på oss att
låta dessa avgörande framtids-
frågor gömmas undan i slutna rum.
Det är helt nödvändigt att ha
öppna, transparenta processer där
de vanliga medlemmarna får ett
stort inflytande. För att bidra till
det kommer Lotsen att genomföra
en öppen hearing med kandidat-
erna, dit alla förstås är hjärtligt
välkomna. Vi ses på Pustervik den
25 mars och hoppas på en rak och
frejdig diskussion. Välkomna!

LEDARE
ETT NYTT LEDARSKAP 
FÖR EN NY TID

L O T S E N. . . . .

https://s-akademiker.se/2019/03/fortvina-eller-fornya-valet-ar-ditt/


Vår rörelse har vi till låns och det
gäller även för det förtroende vi bär.
De senaste veckorna har ett brett
stöd visats mig i Socialdemokraterna
i Göteborg genom nomineringar till
partidistriktets ordförande. Stödet
finns i olika föreningar, från stads-
delsföreningar, fackliga organ-
isationer och sidoorganisationer. Det
är också den bredd som gör vårt
parti så starkt. Jag känner stor öd-
mjukhet över det stödet, och vill
därför berätta lite mer om mig själv
och om mina tankar.

Jag växte upp i småländska Anders-
torp, i en arbetarfamilj där pappa var
verktygsmakare och mamma under-
sköterska. Vid vårt middagsbord var
det inte rikspolitiken eller de stora
reformerna som stod i fokus. Man
skötte sig och tog hand om varandra
– vi var en familj precis som alla
andra. Det är där jag har mina rötter.
Och jag skulle vilja ta chansen att
berätta lite om det. I mina sena tonår
engagerade jag mig i SSU. Det var
ingen självklarhet. Men det var nog
det bästa beslut jag någonsin har
fattat. Jag stannade i SSU i cirka tio
år, lärde mig mycket om mig själv
och om andra. I SSU fick jag lära
mig hur man motionerar på en
distriktsårskongress, vad
reformismen innebär och hur man
kompletterar varandras styrkor och
svagheter. Hur man bygger starka
lag. Men SSU var naturligtvis inte
fritt från konflikter. Efter decennier
av fallande verksamhet och
sjunkande medlemsantal fick jag
tillsammans med andra vara med
och vända trenden.  

Att vara med och se andra växa var
bland det bästa med den tiden. Ett
annat starkt minne från den tiden
var när jag som 19-åring fick skaka
hand med utrikesminister Anna
Lindh. Mina återkommande besök i
de västsahariska flyktinglägren och
på den ockuperade Västbanken bär
jag med mig. En viktig politisk
insikt för mig är att kampen för
människors frihet, jämlikhet och
rättvisa inte stannar vid nations-
gränserna. Löntagare världen över
befinner sig i samma ekonomiska
ekorrhjul, i olika hastigheter, men
utan möjligheten att stanna upp och
ta kontroll över sitt eget liv. Det
internationella engagemanget är
som jag ser det både en plikt och en
förutsättning för att kunna förändra
på riktigt. När vi vänder oss inåt
slutar vi att vara socialdemokrater.

Olof Palme skrev en gång att ”om
man varaktigt vill förändra
människors välfärd måste man
börja med förhållandena i arbets-
livet”. Och det är också på arbets-
platserna som socialdemokratins
historiska tapp har blivit mest
synligt. De arbetare som organ-
iserade genom fackföreningar var
de som en gång bildade vår rörelse
och lämnade över den till oss. Idag
lyfter vi inte arbetslivsfrågor
tillräckligt, samtidigt som arbets-
livets villkor förändras, skärps, och
påverkar oss allt mer. I media får
arbetsplatsolyckor och dödsfall
knappt notisplatser. Organisations-
graden i facket faller, motarbetats
och näringslivet är på offensiven.
Runt om i Europa bryter extrem-
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högern in i våra grupper. Om vi
inte gör något skarpt för att för-
svara och stärka arbetarrörelsen, är
vi medskyldiga till dess förfall.

Jag är en typisk klassresenär. Mitt
liv har innehållit många av de
gåvor som socialdemokratin ämnar
att ge. Det skäms jag inte över.
Många partivänner delar min
erfarenhet. Jag började vägen
genom min uppväxt i arbetar-
hemmet, via arbete som lager-
arbetare och lärare, till studier i
juridik vid universitetet. Min egen
resa bekräftar min politiska
övertygelse om att politikens
uppgift bör vara att skapa ökad
frihet för människor. Det facklig-
politiska arbetet utgör grunden för
en stark socialdemokrati och
jämlikhet. Vi måste ta tillbaka den
kollektiva identiteten som det
innebär att vara arbetare och
löntagare i dagens Sverige. Det är
genom röstsedeln, genom
föreningsarbetet och genom
mobilisering som vi utövar vårt
inflytande som medborgare oavsett
samhällsklass och som ger våra
barn chansen till ett bättre liv. Jag
är därför särskilt stolt över det stöd
jag har fått från fackliga S-
föreningar som vill se mig som
nästa partidistriktsordförande.

Från mitt hem idag ser jag
ojämlikheten på nära håll. Det är
inte svårt att räkna ut vem som
tillhör vilken samhällsklass när
man sitter på 58:ans buss på väg
hem. Det syns på kläderna och det
syns i blicken.  



Göran Persson brukade tala om att
ens klasstillhörighet till och med
kunde synas på tänderna. Ingenting
gör mig mer förbannad än detta. Och
detta är politikens viktigaste uppgift
under min livstid: Att bryta
segregationen med en politik för
ökad jämlikhet. Arbetslösheten ska
bekämpas, skolan ska inte vara en
marknadsplats, kriminaliteten ska
knäckas, arbetsmarknaden ska
leverera jämställda löner och
kampen mot hedersförtrycket ska vi
ta. Det är vår uppgift.

Idag sitter jag i riksdagen för Göte-
borg. Där har jag fått chansen att
arbeta med allt från trafik-, klimat
och EU-frågor. Men jag har också
under hela tiden haft kvar min fot i
det organisatoriska. Idag är jag
kretsordförande för en av våra
stadsdelskretsar. Jag är ofta ute och
träffar medborgare, partivänner och
tycker om att vara ute på våra
dörrknackningar. Att kandidera till
ordförande för Göteborgs social-
demokratiska partidistrikt var inget
lätt beslut – men samtidigt ett
självklart val. När frågan kom kände
jag en skyldighet att betala tillbaka
för alla de möjligheter jag har fått av
arbetarrörelsen. Heltidspolitiker får
aldrig fjärma sig från de ideella
uppdragen i partiet. Fler folkvalda
borde bidra att söka interna uppdrag
i partiet. Föreningen är själva
grunden för det partipolitiska arbetet
och den socialdemokratiska rörelsen.
I varje förening som jag har varit
aktiv i, både som vanlig medlem och
som riksdagsledamot har jag försökt
att ställa upp när frågan har ställts. 

Det ser jag som en styrka för egen
del: Att få fortsätta vara aktiv
medlem i det parti jag älskar och
tror på.

Vi har ingen tradition att parti-
distriktets ordförande ska vara
arvoderad. Det betyder att man
behöver ha en vardaglig försörjning
vid sidan av sitt uppdrag. Mitt
uppdrag som riksdagsledamot
borde därför vara en fördel. Dels är
jag hemma i Göteborg från torsdag
kväll till tisdag morgon varje vecka
och kan då fullt ut ägna mig åt
politiskt arbete på hemmaplan.
Endast två nätter i veckan är jag i
Stockholm. Dels tror jag att det kan
vara till nytta att en ordförande får
en aktiv möjlighet att träffa social-
demokratiska företrädare från andra
delar av landet.

Vägen framåt handlar om att göra
upp med gamla strukturer,
decentralisera organisationen och
ge mer makt åt den enskilda
medlemmen. Det handlar om att
samla, skola, påverka och mer än
något annat bli många fler än vi är
idag. Från mitt organisatoriska
ledarskap har jag fått erfara hur
viktigt antal är i en folkrörelse. Att
växa medlemsmässigt kommer ge
vår organisation energi och förut-
sättningar att bedriva mer kvalitativ
verksamhet. Jag vill driva på för
modernisering. Att förvalta är inte
ett alternativ. Vi har inte råd att
vänta med att ta fram en ny politik
och börja bygga ett mandat för
socialdemokratin i Göteborg igen.

Det ska vi göra tillsammans -
glöden och bredden i vår rörelse
kombinerat med livskunskapen i
vår medlemskår är vår största
tillgång.

Valet 2022 vinner vi bara om
göteborgarna har förtroende för vår
förmåga att bryta segregationen
och skapa trygghet. För ett
Göteborg som håller ihop. Det gör
mig ont varje dag att se hur det nya
borgerliga styret river ner vår
gemensamma välfärd, på
undersköterskans och fattig-
pensionärens bekostnad. Vårt parti
behöver ställa om till opposition.
Högerstyret ska inte, och får inte,
bli långvarigt. Rättvisa och
solidaritet är inte bara första maj-
paroller. De betyder någonting,
och kräver sin handling. 

Det var en hundraårig och
gemensam frihetskamp som
möjliggjorde att en arbetargrabb
från Anderstorp kunde nå dit jag
står idag. Men den vägen är inte
bara min. Jag har hela tiden gått
bredvid, framför och bakom andra.
Min individuella frihet beror på
vår kollektiva frihetsrörelse.
Alldeles oavsett om jag får det
stora förtroendet att bli parti-
distriktets ordförande är det just
denna väg jag vill fortsätta följa,
sida vid sida med partiets
medlemmar, en bit till.
Tillsammans ska vi ta parti för
friheten och för framtiden!

JOHAN BÜSER
Socialdemokrat



KALENDARIUM 

19 mars
”Så skapas och upprätthålls Sveriges
elit”. Hur utvecklar och befäster den
ekonomiska eliten sin makt och sitt
inflytande? Hur bor och lever de?
Var studerar de? Mikael Holmqvist
har följt makteliten i spåren i sina
uppmärksammade böcker om
Djursholm och Handelshögskolan i
Stockholm.Folkuniversitetet, N:a
Allégatan 6. Kl 18-20.

20 mars
"Socialdemokratiska klassiker i vår
tid". Seminarium om Nils Karleby,
hans bok Socialismen inför
verkligheten och idéernas relevans
för oss idag. Inleder diskussionen gör
Örjan Nyström. Syftet med
studieserien är att ta upp klassiska
socialdemokratiska tänkare som Nils
Karleby, Olof Palme, Ernst
Wigforss, Alva Myrdal med flera,
och diskutera vilken relevans deras
idéer kan ha för socialdemokratin av
idag. Arrangörer S i Centrum,
Tjänstemännens s-förening,
Stampens S-förening, GSHF och
SSU Haga-Annedal. Plats: AFIG
Järntorget 7. Kl 18:30-20.

25 mars
Lotsen Debatt: ”Vem ska leda S i
Göteborg?”. S-akademikers
medlemstidning Lotsen samlar
kandidaterna till ny ordförande för
Socialdemokraterna i Göteborg till
ett samtal. Moderator: Johannes
Hulter. Pustervik 18:30. Inget
inträde.

26 mars
S-akademiker ordnar medlemsmöte
med Emelie Markianos inför valet
till Europaparlamentet. Emelie
Markianos kommer att tala om de
säkerhetspolitiska aspekterna på
Europaparlamentsvalen och hur
försök från främmande makt kan
försöka påverka valet, till exempel
genom så kallade "trollfabriker".
Partiexpeditionen Järntorget 8. 
Kl 18-20

S-MÄRKT
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I samband med att S-akademiker
nominerade Johan Büser till ny
ordförande för partidistriktet så
skickade föreningen också in en
beskrivning av vilka egenskaper
som borde vara avgörande vid
valet av ny ordförande. De återges
här i något nedkortat skick: 

- Nystart från första dagen. 
Vi behöver en omedelbar nystart.
En ny ordförande har ett stort
ansvar att omgående inleda det
nödvändiga förnyelsearbetet.

- Kraft att förändra. 
En ny ordförande måste ha orken
och energin att driva igenom stora
och svåra förändringar. Det
handlar också om att klara av att ta
konflikter och kunna hantera starkt
motstånd i enskilda frågor. 

- Nytänkande och nyfikenhet. 
Partiet är i stort behov av nytänk-
ande och nyfikenhet för att upp-
fattas som aktuellt, angeläget och
anpassat till ett nytt och föränder-
ligt samhälle. En ny ordförande
måste därför våga och kunna ge
stort utrymme åt nytänkande och
nyfikenhet. 

- Erfarenhet och kunskap. 
En ny ordförande behöver ha
erfarenheter av ledande
befattningar och från arbetslivet,
utanför partistrukturen. Det är
också viktigt att en ny ordförande
har god pedagogisk förmåga, såväl
för att hantera de inre problemen
som för att kommunicera ideologin
utåt.

- Lyhördhet och vilja till dialog.
En ny ordförande måste ha mod
och kraft att läka partiet och även
lyfta fram andra än sig själv. Det är
en stor organisation med många
starka viljor och åsikter. Det kräver
stor förmåga att lyssna och
förankra.
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