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1 maj
demonstrationen är
inställd på grund av
Corona!

Det är en konstig tid vi
lever i just nu. Ingen hade
väl kunnat förespå den
utveckling som följt i
spåren av Coronaepidemin, eller kanske ska
vi kalla det en pandemi.
Nästan hela samhället har
ställts på ända. Våra
vanliga rutiner och
aktiviteter får strykas ur
almanackan, som istället
har fyllts med möten via
dator och telefon. Även de
mest teknikovana av våra
medlemmar, har fått lära
sig att koppla upp på
Teams och Zoom.
Konstigt nog har vi vant oss
ganska fort vid det nya
läget. Det som är svårast är
att avstå besöken hos sina
nära och kära. Mamma,
som fyller 89 i vår, men
klarar sig alldeles utmärkt
själv i vanliga fall, har nu
fått vänja sig vid att
beställa hem matkassar via
mig. Levererade vid
dörren, där vi kan byta
några ord på lämpligt
avstånd.
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Men visst får man
acceptera de restriktioner
och rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten har
gått ut med. Det gäller ju

att inte sprida viruset vidare
till de grupper som är
känsligast.
Regeringen har agerat
kraftfullt på de utmaningar vi
står inför. Vårt partidistrikt
skickade nyss ut en hel lista
på åtgärder. De är riktade till
arbetstagarna i form av
snabbare a-kassa,
borttagande av karensdagen
vid sjukskrivning med mera,
med också stöd och
regelförändringar för att
företagen ska kunna klara sig
genom den ekonomiska kris
som följer i spåren av Corona.
Vi kan ju inte ännu göra
någon utvärdering av
effekterna, vare sig på
sjukdomsförloppet, eller de
ekonomiska följderna.
Just nu gäller det att hålla
huvudet kallt, hjärtat varmt
och händerna rena.
Ta hand om dig och visa
hänsyn till varandra, i sann
socialdemokratisk solidarisk
anda. Tillsammans klarar vi
det.
Anna-Lena Heydar
Ordförande Uddevalla
Arbetarekommun

Vårens möten
Inställda på grund av Corona!

Alla vårens aktiviteter och möten är inställda på grund
av smittspridningsrisken. Detta gäller även 1 Maj
demonstrationen som i år görs tillgänglig via internet
med tal av Statsminister, Stefan Löfven och LOs
ordförande, Karl-Petter Thorvaldsson.

De medlemmar som vill delta i telefonuppringning av
våra medlemmar på 1 maj, eller om någon förening
vill arrangera egen telefonuppringningsaktivitet ska
detta meddelas till
Uddevalla@socialdemokraterna.se eller
anna-lena.heydar@hotmail.com
Denna aktivitet ersätter
torgmöten och flygblad.
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Vill du att något ska finnas med? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se
"Vi har en vision för
framtiden. Alla ska kunna
leva ett bättre liv, känna
frihet och framtidstro.
Därför investerar vi i fler
jobb och en bättre
skola.”

