
Idag inleds SSU:s förbundskongress
Klockan 14 invigs Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds 38:e förbundskongress, som äger rum i Västerås. Fyra dagar
fyllda av debatter, politiskt hantverk och spännande gäster står på schemat. Under fredagens invigning talar också LO:s
ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Idag inviger förbundsordförande Ellinor Eriksson SSU:s 38:e förbundskongress. Under invigningen spelar Emil Jensen, och LO:s ordförande
Karl-Petter Thorwaldsson håller tal för de 249 ombuden.

Jämlikhet i fokus
Sverige är det land i världen där klyftorna växt snabbast de senaste decennierna. SSU ser ökad jämlikhet som den viktigaste uppgiften för
politiken. Därför har SSU:s kongress temat ”Jämlik framtid”. Att SSU-kongressen drar igång innebär också att det jämlikhetsprogram som
ombuden ska ta fram nu börjar utmejslas.

- SSU:s kongress är en av de viktigaste händelserna i svensk politikutveckling. De beslut vi fattar blir ofta verklighet. Under helgen tar vi fram
ett program som pekar ut riktningen för hur jämlikheten ska öka i Sverige, säger Ellinor Eriksson, förbundsordförande SSU.

Medhåll från LO
Under invigningen talar också Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO. Han håller med Ellinor Eriksson om att ojämlikheten är en av de
största utmaningarna samhället står inför.

- Arbetarrörelsen måste prata mer om hur jämlikheten ska öka, det är ytterst en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Därför är det bra att SSU
under sin kongress kommer med nya idéer om hur vi kan minska klyftorna, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.

Fler hållpunkter
Plats: Aros Congress Center, Västerås

Fredag 7 augusti

13:45 Invigning
14.20 – 14:40 Invigningstal av förbundsordförande Ellinor Eriksson
15:00 – 15:20 Tal Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
16:00 Pressträff Ellinor Eriksson och Karl-Petter Thorwaldsson

Lördag 8 augusti

14:00 – 14:20 Tal finansminister Magdalena Andersson
15:30 – 16:00 Tal och avtackning av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström

Söndag 9 augusti

11:30 Val av förbundsledning
12:00 Installationstal förbundssekreterare
12:45 Pressträff med ny förbundsledning
13:30 Val av förbundsstyrelse + övriga val

Måndag 10 augusti

09:00 Tal av statsminister Stefan Löfven
14:00 Avslutning och linjetal av nyvald förbundsordförande

Kontakt
Mårten Eismark, pressekreterare
Telefon: 073 073 24 22
E-post: marten.eismark@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 12 000 medlemmar. SSU påverkar och driver
samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.


