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Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna!

Tillsammans skapar vi en
bättre framtid. Bli medlem!

110 03 Stockholm

110 651 700
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Socialdemokraterna

betalt

Porto

Ett medlemskap som förändrar Sverige!
Att vara medlem i Socialdemokraterna innebär att ta ställning för och skapa
ett samhälle byggt på våra värderingar om alla människors lika värde.
Som medlem ger du ditt stöd till idéer du tror på och om du väljer att
engagera dig aktivt kan du också arbeta för att genomföra dem. Då blir
ditt medlemskap också en möjlighet att förändra ditt och andras liv!

Bli medlem i Socialdemokraterna!
SMS:a till SAP (mellanslag) medlem (mellanslag) personnummer
till 72 456. Ex: (SAP medlem ååmmddxxxx).
Eller gå in på socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

På vilket sätt vill du engagera dig?
Du väljer själv på vilket sätt du vill engagera dig i Socialdemokraterna.

Engagera dig i en förening
Över hela landet finns en mängd olika S-föreningar. Där samlas medlemmar från området eller med samma intressen och diskuterar politik,
arrangerar studier och seminarier, fester samt gör roliga utåtriktade
aktiviteter.

Delta i studier och seminarier
Det finns studier riktade till nya medlemmar i olika steg, men även
utbildningar som berör olika politikområden, som exempelvis jobb och
näringsliv, utbildning samt välfärd. Det finns också särskilda ledarskapsutbildningar för dig som är intresserad av att ta ett förtroendeuppdrag.

Hjälp till i en valrörelse
Att jobba i en valrörelse är väldigt roligt och innebär ett högt tempo.
Du kommer att träffa många människor, få möjlighet att prata politik och
delta i utåtriktade aktiviteter.

Kandidera till ett förtroendeuppdrag
Som medlem kan du bli förtroendevald i en lokal nämnd, i fullmäktige,
i landstinget/regionen eller i riksdagen.

Samtala med väljarna
Genom aktiviteter på våra gator och torg och via dörrknackning visar vi
upp vårt parti, diskuterar politik, delar material och värvar nya medlemmar.

Jag tar ställning varje dag!
Genom att vara medlem känner jag att jag varje dag tar
ställning för ett jämlikt samhälle, och inte bara en gång vart
fjärde år när jag röstar. Och att vara en av många som kämpar för ett gemensamt mål är otroligt roligt och givande.
Att möta nya personer och perspektiv ute på dörrknackning, att få utbyta idéer och tankar över en kopp kaffe och
att få ryckas med av andras energi- det är det som stärker
mig och mitt engagemang!”
Ola Palmgren, Växjö

Jag har fått en ny stor gemenskap!
Jag är aktiv medlem i socialdemokraterna på Södermalm i
Stockholm. Jag blev medlem för att jag ville träffa andra
som delade samma intresse för samhällsfrågor och politik.
Men det har blivit så mycket mer än det. En ny stor vänskapskrets, men framförallt den fantastiska gemenskap man
känner när man är många som arbetar tillsammans
mot samma mål.”
Sofie Evertsson Berndtsson, Stockholm

