
1/14  
   

Verksamhetsberättelse 
2022 

Socialdemokraterna i Sandviken 

 

 



2/14  
   

 

 

Arbetets söner  
Arbetets söner, sluten er alla   

Till våra bröder i syd och i nord 

Hören i ej hur mäktigt de skalla  

Ut över världen befrielsens ord  

  

Ur den förnedrande träldomens grift 

Upp till en hedrande ädel bedrift 

Oket med påskriften bed och försaka 

Länge oss nedtryckt i mörker och nöd  

  

Människovärdet vi fordra tillbaka 

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd 

  

Icke naturen hårdhänt har dragit 

Gränser som skilja fattig och rik  

Hjärtlöst har makten under sig slagit 

Alla dess håvor, rovdjuret lik.  

  

Mot den förödande guldkalven stod  

Kämpen med glödande känslor och mod 

Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana.  

Fältropet genom nationerna går. 

 

Sluten er under vår enighets fana,  

Fällen ej modet och segern är vår. 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
§ 1. Mötets behöriga utlysande 
§ 2. Fastställande av dagordning 
§ 3. Parentation 
§ 4. Val av mötesfunktionärer 

a) ordförande 
b) sekreterare 
c) 2 protokolljusterare 
d) 2 rösträknare 

§ 5. Verksamheten under 2022 
a) styrelsens berättelse 
b) ekonomisk berättelse 
c) revisorernas berättelse 

§ 6. Beslut om ansvarsfrihet 
§ 7. Kommunfullmäktigegruppens verksamhet 
§ 8. Kyrkofullmäktigegruppernas verksamhet 
§ 9. Val till uppdrag i Arbetarekommunen  

a) 1 kassör 2 år 
b) 2 ledamöter 2 år 
c) 1 ledamot tillika facklig ledare 2 år 
d) 5 ersättare 1 år 
e) 3 revisorer 1 år 
f) 3 revisorsersättare 1 år 
g) 3 ledamöter i valberedningen 2 år 

§ 10. Motioner till Arbetarekommunen 
a) Barngrupper och bemanning i förskolorna 
b) Mandatperiodsbegränsning 
c) Medlemmars betydelse i Arbetarekommunen 
d) Ungdomsfullmäktige 
e) Porrfilter 

§ 11. Verksamhetsplan 2023 
§ 12. Eventuella fyllnadsval 
§ 13. Övriga frågor 
§ 14. Avslutning 
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MEDLEMSORGANISATIONER  
Socialdemokraterna i Sandviken består av följande medlemsorganisationer:  

S-föreningar  
Ovansjö, Scherpbacken, Sätra, Södra, Kultur(s)ossen, Integration(s)föreningen 

S-fackklubbar  
Kommunals s-fackklubb, LO-fackens s-fackklubb, IF Metalls s-fackklubb  

Sidoorganisationer 
Socialdemokratiska Kvinnoklubben, Tro & solidaritet, Seniorklubben 

Vilande S-föreningar: Årsunda, Österfärnebo, Östra 

STYRELSEN  
Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning:  

Ordinarie ledamöter  
Patrik Lundqvist Ordförande (föräldraledig fr o m 1 november) 
Carina Westerberg  Vice ordförande (ordförande fr o m 1 november) 
Nils-Erik Svensson Kassör  
Signe Brockman Sekreterare o infoansvarig 
Fredric Bergstedt Ledamot 
Mona Davik Ledamot och AK:s ledamot i valberedningen 
Marie Frestadius Ledamot  
Birgitta Johansson Ledamot, facklig ledare 
Robert Sten Ledamot (ledamot i VU och 2:e vice ordförande fr o m 1 november) 
Bo Eriksson Glad Ersättare 
 Reza Torkian Ersättare 
Marie Lind Ersättare 
Pär Jansson Ersättare 
Susanne Ingelsson Ersättare 
 
Fr o m april har alla ledamöter i Arbetarekommunens styrelse varit adjungerade i 
Kommunfullmäktigegruppen 

Adjungerade ledamöter  
Kerstin Almén och Peter Kärnström, kommunalråd och Johan Sällström, kanslist till oktober 

Verkställande utskott 21B   
Patrik Lundqvist, Carina Westerberg, Nils-Erik Svensson och Signe Brockman 

Revisorer och Revisorsersättare   
Margareta Wigren, Åke Söderman och Gunnar Fahlander. 

Ersättare: Renate Almén, Peter Ahlmén, Battal Batti 

Valberedningen för offentliga och partiuppdrag 
Lena Broman, Ordförande, Renate Almén, Åke Söderman, Hans Frestadius, Ingrid Hedin-Amrén, Ulf 
Gillström, Birgitta Johansson (facklig ledare) och Nils-Erik Svensson (AK-representant) 

Renate Almén, Ulf Gillström och Nils-Erik Svensson avgick i april pga att de kandiderar till presidieposter 
nästa mandatperiod. De ersattes med Mats Johansson, Peter Ahlmén och Mona Davik, AK-representant 
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Facklig-politisk verksamhet 
Sandvikens Arbetarkommun har genom styrelsens utsedda fackliga ledare Birgitta Johansson 
deltagit på Sandvikens LO-styrelses möten samt på både planering och utförande av olika 
aktiviteter under året, såsom till exempel Workers Memorial Day i april, Ockelbo Marknad i juli 
och Skyddsombudens Dag i oktober.  

Dessa aktiviteter innebar givande och uppskattade samtal om fackliga-politiska frågor med många 
människor, inte minst med tanke på att det var valår.  

Den facklige ledaren deltog också i LO:s stora valkonferens via Teams i augusti med runt 350 
deltagare från hela landet och hela LO-styrelsen deltog också tillsammans på LO:s Maktutbildning, 
i augusti.  

LO-facken bjöd in till möten för medlemmar som är intresserade av politiska uppdrag i kommunen 
för att ge tillfälle att lyssna på erfarenheter från LO-medlemmar som redan har politiska uppdrag 
och få ställa frågor. Tyvärr var dock uppslutningen inte särskilt stor på dessa möten.  

Det anordnades också Knegarpub i Lobbyn på Folkets Hus för att kunna sitta under trevliga former 
och diskutera facklig-politiska frågor.  

Medlemsvärvar- och medlemsvårdsgrupp 
Gruppen har bestått av Johan Sällström, Marie Lind, Fredric Bergstedt och sammankallande 
Kerstin Almén.  

MÖTESVERKSAMHET  
 SA2 

Styrelsemöten  
Styrelsen har under kalenderåret haft tretton protokollförda möten. VU har haft sju protokollförda 
möten. 

MedlemsmötenB26   
Socialdemokraterna i Sandviken har under 2022 haft åtta medlemsmöten förutom årsmötet i mars. 
Våra medlemsmöten behandlade följande:  
Januari 
Mötet sker i Zoom pga uppdaterade restriktioner ang Corona-smitta. David Palmberg, stadsarkitekt 
presenterade pågående projekt i kommunen. Valmanifest, aktuella nomineringar 
April 
Fyllnadsval, Skolhusplanens förstudier, Äldreomsorgen framåt, Säkerhetspolitisk dialog ang 
medlemskap i Nato. 
Maj 
Beslut om Valmanifestet, val av presidiekandidater, fyllnadsval 
September 
Valresultatet, förhandlingsläget i kommun/region, valärenden 
Oktober 
Resultat av förhandlingen, valanalys 
November 
Val till styrelser och nämnder, kommunens budget 2023 

REPRESENTATION  
 Partidistriktets styrelse  
Ordförande & VU  Peter Kärnström Facklig ledare & VU Patrik Lundqvist   
Ledamot Carina Westerberg Ersättare Robert Sten 
Valberedning Ingrid Hedin Amrén Ersättare Åke Söderman 
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Övrig representation  
Vi har också deltagit på följande möten och arrangemang:  

• Möte om vindkraft på Birgittagården 
• Invigning av Storviksbadet 
• Hyresgästföreningen om bostadspolitik 
• Fonus ägarträff 
• Regionens valupptakt 
• Vi skänkte 10 000 kr vardera till stöd för befolkningen i Ukraina via Röda Korset och Olofs 

Palmes Internationella Center samt 30 000 kr till Unga Örnars lägerverksamhet. 
• Vi sponsrade evenemanget Eld upphör med 5 000 kr 
• Folkets Hus årsstämma 

FÖRENINGAR OCH KLUBBAR  
Förening/klubb  Ordförande/kontaktperson  

IF Metalls fackklubb  Mikael Berg  

Integration(s)föreningen  Inger Elisson Wigö 

Kommunals s-fackklubb  Lena Erixon  

Kultur(s)ossen  Bo Larsson  

LO-facken  Peter Ahlmén  

Ovansjö  Stefan Wigö  

S-kvinnor  Lena Åman 

Scherpbacken  Jan Davik 

Seniorklubben  Åke Söderman 

SSU Sandviken  Deljar Dawood 

Sätra  Vakant 

Södra  Jenny Bäckman 

Tro och solidaritet  Stefan Wigö 

Årsunda Vilande 

Österfärnebo  Vilande 

Östra  Vilande 

INFORMATION  
Under året har vår hemsida fungerat som en informationskanal till medlemmar och allmänhet.  Vi har 
ca 700 sidvisningar per månad på webben. Vår informationsansvarig får sällan information om s-
föreningar och klubbars möten vilket gör att hemsidan blir ganska statisk och inte mycket händer 
där.  

Intresset och engagemanget för våra sociala medier är lågt men har ökat i och med valet. Vi får dåligt 
med delningar och reaktioner vilket gör att algoritmerna placerar sidan långt ner i prioritet och 
därmed ger färre visningar. 

Facebooksidan har nu totalt 1280 följare, en ökning med 10 från förra året. 

Vårt Twitter-konto har 238 följare som förra året och Instagram-kontot följs av 166, en ökning med 
10 följare.  

Förutom annonser som gällde valet har vi haft sex annonser under året, samtliga med innehåll endast 
från Arbetarekommunen. Vår informationsansvarig får sällan information om s-föreningar och 
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klubbars möten så de kommer heller inte med i annonseringen. Vilket är synd för det skulle visa utåt 
att vi har en aktiv verksamhet. 

En mediagrupp bestående av valledarna Renate Almén och Fredric Bergstedt, Robert Sten, Carina 
Westerberg, Johan Sällström och Signe Brockman som sammankallande har hanterat media i 
valrörelsen men ska i fortsättningen hantera också annat inom media. 

Sex nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna i januari, april, juni, augusti, november och december. 

Hemsida:  socialdemokraterna.se/sandviken  Facebook: facebook.com/s.sandviken  
Twitter:  twitter.com/ssandviken  Instagram: instagram.com/s.sandviken  
 

MEDLEMSUTVECKLING 
Förening/klubb 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IF Metalls s-fackklubb  107 102 96 93 86 84 76 67 62 60 
Integration(s)föreningen  - - 2 9 27 24 22 19 14 14 
Kommunals s-fackklubb   39 37 35 35 26 27 26 21 20 18 
Kultur(s)ossen  30 31 24 26 52 49 43 37 33 33 

LOs s-fackklubb 10 25 24 28 25 22 18 17 15 15 

Ovansjö s-förening 57 64 65 64 66 68 67 59 56 60 

Sandvikens kvinnoklubb 20 25 27 33 50 52 55 47 49 48 

Scherpbackens s-förening  72 79 78 80 89 122 116 75 70 78 

Seniorklubben  27 26 29 32 31 31 36 34 40 45 

Sätra s-förening 29 26 27 26 25 25 26 27 24 22 

Södra s-förening 92 96 88 89 93 114 108 81 77 76 

Tro & Solidaritet   29 26 23 22 29 24 25 21 21 20 

Årsunda s-förening 16 18 15 16 12 11 10 9 9 10 

Österfärnebo s-förening 6 6 7 6 4 4 4 4 4 4 

Östra s-förening 91 108 90 91 71 59 48 43 33 30 
Direktanslutna/nya ej 
placerade - - 8 31 - 1 - - 1 19 

Ingår i flera föreningar 21 34 49 56 173 168 170 152 143 155 

Summa  604 635 589 625 513 549 510 409 385 397 
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STUDIER 
Tre deltagare går Facklig politisk ledarskapsutbildning, en treårig studiecirkel som anordnas av partiet, LO 
och ABF.  

Politikfik 
1 februari - Johan Sand, Fältsamordnare i kommunen (digitalt) 

8 mars - Internationella Kvinnodagen 

5 april – Om en annan sida av SAIK 

3 maj – Fika och samvaro 

5 december - Medverkan av Deljar Dawood, ordförande för SSU Sandviken 

10 december - Hans Frestadius om Fontänhus 

Tre onsdagar med klass 
Vi var medarrangörer tillsammans med ABF Gävleborg, ABF Gästrikebygden och Gävle Arbetarekommun på 
evenemangen Tre onsdagar med klass.  
Agneta Stark – arbete i pandemins tid, Lisa Pelling – Det svenska missnöjet, Lisa Isac – Klimat, ekonomi och 
demokrati, Kerstin Bergå – Fred och ickevåld i krigets skugga. Föreläsningarna skedde digitalt. 

Årsmötet 28 mars 

På årsmötet medverkade Kim Petersson via Zoom och berättade om hur han lämnade 
Sverigedemokraterna med hjälp av facket. 

Mötet valde ny styrelse, valberedning och revisorer samt godkände verksamhetsberättelser, gav 
styrelsen ansvarsfrihet för 2021, godkände förslaget till verksamhetsplan för 2022, valde 
kommunalrådskandidater samt fastställde listorna till Kommunfullmäktige. Mötet beslutade också 
om motioner till Arbetarekommunen enligt följande: 

1. Barnomsorg 15-timmarsbarnen  
2. Motion om adjungerad plats för S-kvinnor i AK-styrelsen  
3. Artificiell intelligens AI  
4. Avskaffa resor med egen bil i tjänsten  
5. Facklig ledare i AK:s styrelse  
6. Hundrastgård/hundaktivitetsgård i Sandvikens kommun  
7. Inrättande av tjänst som samordnare inom funktionshinder 
10. Antal år på presidiepost  
11. NPF-samordnare i Sandvikens kommun  
12. Omsorgens personal ska ha tillgång till professionell städutrustning  
13. Utbyggnad av Gästrike Ekogas  
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FÖRSTA MAJ 
Vi hade Plakatmålning utanför Folkets Hus den 29 april. 

Pandemiåret 2021 införde vi en ny tradition som vi 
upprepade i år. Styrelsen träffades utomhus på sista april och 
klistrade lappar på rosorna. Det var lika trevligt i år att få ses 
”på riktigt” och umgås utan dagordning och ta en kopp kaffe i 
solskenet. 

Vi upprepade också att ställa ut hinkar med rosor på 
förmiddagen runt om i kommunen och bjöd på en ros. På 
rosorna satt lappar med ett budskap och adressen till vår 
hemsida. Hinkarna med rosor fick stå ifred och ingenting blev 
förstört eller nedskräpat. Några av oss hängde också något 
rött hemma och postade i sociala medier. 

Det var ca 200 som gick i tåget och ca 100 i publiken utanför 
Folkets Hus. 

Våra talare var Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, 
minister med ansvar för nordiska frågor och S-kvinna, Jimmi 
Bogg, ombudsman LO-distriktet och SSU:s ordförande i 
Sandviken Deljar Dawood,.  

Brantingmedaljer delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Monica Jacobsson och gick till Ulf 
Jegeman, Laila Nydahl och Sven-Erik Larsson. 

ALLMÄNNA VALET 

 

Valledare 
Valledare var Fredric Bergstedt och Renate Almén, Kerstin Almén var ansvarig för dörrknackningen. 
Tillsammans med AK-styrelsens VU utgjorde de valkommitté. 

Dörrknackning 
I valrörelsen fokuserade vi på det goda samtalet med människor. Vi knackade ca 6000 dörrar och pratade 
med över 3000 personer. Vi smygstartade redan i juni i Södra Sandviken och i Vallhov och sedan var vi ca 
30 valarbetare som deltog i 32 dörrknackningar under augusti och september. Vi hade totalt ett snitt på åtta 
deltagare per knackning. 

Samtalen vid dörrarna uppfattades väldigt positivt av alla valarbetare. Valresultatet speglade inte känslan 
vid dörrarna, men vi måste nog fråga oss hur det skulle sett ut om vi inte varit så aktiva i kommunen.  
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Sosserian 
Detta år hade vi ingen valstuga utan hyrde den tidigare Bokhandeln på Hyttgatan 10 i centrala Sandviken, 
”Sosserian”.  

Där var det öppet måndag-fredag kl 10-18 och 10–15 på lördagar. Totalt var det bemannat i 37 dagar. Vi 
hade lite bekymmer att bemanna, men vi lyckades ha öppet som planerat.  

Lokalen var relativt välbesökt. Många ungdomar kom och ställde frågor till oss. Moderaterna och 
Sverigedemokraterna satte tyvärr agendan på samtalen och vi hade svårt att nå fram med vår politik. Det 
var mycket fokus på gängkriminalitet, elpriser, dieselpriser och otryggheten i samhället. Kniviga och 
komplexa frågor som är svåra att förklara med enkla svar. Även detta är något vi måste ta med oss inför 
kommande mellanvalsperiod.  

Vår politik bygger på en vision om ett samhälle som är till för alla. Vi hade svårt att nå ut med våra vallöften 
och hade behövt fler ”enkla” vallöften. Frukost i grundskolan var ett av våra löften som gick hem hos 
ungdomarna. 

 

Facebook och annonser i Din Lokaltidning: 
Totalt så annonserade vi vid 18 tillfällen i Din Lokaltidning och hade 23 olika delningsbilder på Facebook, 
Twitter och Instagram.  

Delningsfrekvensen kunde ha varit bättre med som lägst en delning och som högst 19.  

 



11/14  
   

 

Radioreklam 
Vi hade radioreklam i följande radiostationer, Mix Megapol Gästrikland, NRJ Gästrikland, Rockklassiker 
Gästrikland och Radioplay. Totalt är beräknade kontakter 347 960 st. Vårt budskap gick ut 6–8 gånger per 
dag i tre veckor. Längden på ”spoten” var 50 sekunder, 504 spots i fyra radiokanaler. 

Podcast 
Robert Sten samtalad med #1 på riksdagslistan Patrik Lundqvist om jämlikhet och lite annat i en podcast. 

Utåtriktade aktiviteter: 
Vi startade redan i maj med Cruising på stan. 

I juni firade vi nationaldagen i Stadsparken. 

Södras förening genomförde samtal och quiz på restaurang Betula fem onsdagar. 

Integrationsföreningen hade picknick på Nya Bruket vid två tillfällen och i Norrsätra vid ett tillfälle. 

SSU grillade korv på stan vid ett tillfälle och deltog på Parkfesten. 

Södra föreningen och AK styrelsen arrangerade ”Världsmusik” på Drömfabriken. 

S Kvinnor genomförde ringkvällar till kvinnliga väljare och hade en tjejkväll i Sosserian. 

Vi hade avstämningsträffar varje söndag med de som hade extra ansvarsområden. 

På valdagen delade vi ut valsedlar vid vallokalerna. 

Några pigga valarbetare delade ut frukostpåsar vid Resecentrum. 

Debatter 
Vi deltog på nio olika debatter. 
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Funktionsrätt i Sandviken, Utvecklingsgruppen i Österfärnebo, Återvändardagarna i Storvik, 
Hyresgästföreningen, Rapatac, P4 Gävleborg, Nej till vindkraft i Galmsjömyran, Företagarföreningen och 
Drömfabriken. 

Valresultat 
Vi var uppe i 18 mandat ända fram till sluträkningen då vi tappade ett mandat och landade till slut med 17 
mandat. Detta blev en riktig rysare.  

Vi kan konstatera att vi har gjort ett bra jobb, men vi har en del att jobba med inför kommande val 2026. 

Valdeltagandet sjönk från 84,38% 2018 till 79,88% detta val. Det är 5928 personer som inte deltar i valet i 
vår kommun. 

8375 personer la sin röst på Arbetarepartiet Socialdemokraterna i kommunvalet. Vi tappade 604 röster 
från 2018, det stora tappet från 2014 har avstannat. Vi ökade i Björksätra, Barrsätra, Sandbacka, 
Österfärnebo och Stadsparken, men valdeltagandet är lågt, extremt lågt i Björksätra på 60,03 %. 51 % av de 
som går till valurnorna just i Björksätra röstar på S. 

Vi ser även en röstsplittring i vissa delar i kommunen, främst i Storvik Norra. Där röstade 24,1 % på oss i 
kommunvalet, 27,25 % i regionvalet och 33,2 % i riksdagsvalet.  

Socialdemokraternas valanalys centralt finns här: 
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.3f06add218529ebfe3ba5b2/1675428857569/Socialde
mokraternas%20valanalys%202022.pdf 

SLUTORD  
 

 
Det gångna året har varit händelserikt. Pandemin släppte greppet om oss och vi fick återigen mötas och 
umgås. Även om många fortfarande blev smittade av Covid- 19 så blev följderna inte så svåra, tack vare att 
de flesta av oss blev vaccinerade. 

I februari invaderade Ryssland Ukraina. Detta fruktansvärda krig som naturligtvis inte drabbade oss på 
samma sätt som ukrainarna, har ändå fått följder som gjort vardagen svår för många av oss i Sverige. Den 
skenande inflationen, höga elpriser och höjda räntor har slagit hårt på mångas ekonomi. Och som vanligt 
drabbar det väldigt ojämlikt. De som redan hade små marginaler har nu oerhört svårt, för att inte säga 
omöjligt, att klara sin ekonomi. Skolorna lyfter att man ser att barnen äter mer i början och slutet av veckan. 
Helger och lov innebär att många barn inte får tillräckligt med mat, man måste passa på att äta när man är i 

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.3f06add218529ebfe3ba5b2/1675428857569/Socialdemokraternas%20valanalys%202022.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.3f06add218529ebfe3ba5b2/1675428857569/Socialdemokraternas%20valanalys%202022.pdf
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skolan. Pensionärer med låg pension har det förstås mycket svårt nu. Förutom mat och värme har många 
behov av läkemedel och risken finns att man måste välja och prioritera, med de konsekvenser som det ger. 

Vårt stora fokus under 2022 var förstås valet. Tack vare att vi återigen fick träffas kunde vi ha utåtriktade 
aktiviteter och valarbeta tillsammans. Vi hade vår Sosseria på Hyttgatan som utgångspunkt där vi kunde 
mötas och prata politik. Ett enormt jobb gjordes av många. Vi knackade många dörrar och hade många bra 
samtal med Sandvikenborna. Inför det här valet hade vi även möjlighet att komma in i områden där vi har 
potentiella väljare, framför allt utrikesfödda. Känslan i den här valrörelsen var positiv, vi mötte många som 
hejade på oss. Tyvärr blev inte utfallet som förväntat. I Sandviken tappade vi ett viktigt mandat och 
hamnade på 17. Vår förhandlingsgrupp hade därmed ett svårt jobb att ta fram en överenskommelse. Tack 
vare valteknisk samverkan med Vänsterpartiet kunde vi få ihop ett styre tillsammans med Centerpartiet 
och Liberalerna. 

Riksdagsvalet blev en rysare och slutade med att det blev en borgerlig majoritet. De gick till val med löften 
som de sedan inte står upp för. Och som vanligt är det de som redan har det bra som får det ännu bättre. 

Positivt var att vi påbörjade sökandet efter en permanent ”Sosseria”. En lokal där vi kan mötas på ett mer 
tillgängligt sätt. Om allt löper på som planerat kommer vi inom kort ha ett avtal på plats och det gäller 
Köpmangatan 18, den lokal vi hade under valrörelsen 2018. 

Vi har också tagit beslut om att anställa en ombudsman på deltid, som ska fokusera på att stötta våra 
föreningar, studier och att kommunicera vår politik. Första januari 2023 börjar Kerstin Almén sin 
anställning som ombudsman på 25 % under mandatperioden 2023 – 2026. 

Vi har en del att jobba med framåt. Vi behöver samla partiet och jobba tillsammans. Vi ser fram emot 2023 
och tackar för året som gått! 

 

Patrik Lundqvist Carina Westerberg Nils-Erik Svensson 

Ordförande Vice ordförande Kassör 

 

 

Signe Brockman Fredric Bergstedt Birgitta P Johansson  

Sekreterare Studieorganisatör Facklig ledare  

 

 

 
Mona Davik Robert Sten Marie Frestadius 

Ledamot Ledamot Ledamot 
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Internationalen  
Upp trälar uti alla stater 
Som hungern bojor lagt upp på 
Det dånar uti rättens krater 
Snart skall uppbrottets timma slå,  
Störtas skall gamla snart i gruset  
Slav stig upp för att slå dig fri 
Från mörkret stiga vi mot ljuset,  
Från intet allt vi vilja bli.  
  
Upp till kamp emot kvalen 
Sista striden det är,  
Ty internationalen åt alla lycka bär 
 Arbetare i stad, på landet,  
En gång skall jorden bliva vår  
När fast vi knyta brodersbandet 
Då lättingen ej råda får.  
 
Många rovdjur på vårt blod sig mätta  
Men när vi nu till vårt försvar,  
En dag en gräns för dessa sätta 
Skall solen stråla lika klar.  
 
Upp till kamp emot kvalen 
Sista striden det är,  
Ty internationalen åt alla lycka bär 
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