roderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater bildades 1929 och är en av fyra
socialdemokratiska sidoorganisationer.
Broderskapsrörelsen vill verka som en
radikal kraft i arbetarrörelsen och i
kyrkor och samfund. Vi strävar efter
nära samarbete med freds- och
solidaritetsrörelserna. Inspirationen
hämtar vi i brytningen mellan det
kristna kärleksbudskapet och den
demokratiska socialismen.

Hela världen. Jorden är
vårt hem. Vi är alla
en del av samma
helhet, och vi har
alla ett ansvar
att tillsammans
skapa en mer rättvis
värld genom en
gränslös solidaritet.
Vår utgångspunkt är
minskade klyftor
med en fortsatt
kamp för alla
människors lika
värde och rätt i
frihet och jämlikhet.

FRANKERAS EJ
BRODERSKAP
BETALAR PORTOT

SVERIGES KRISTNA
SOCIALDEMOKRATER

BRODERSKAPSRÖRELSEN

svarspost 110 405 500
110 00 Stockholm

Alla ska med.
Vi tror på idéer
som rättvisa,
mångfald och
jämlikhet. Vår

Sällskap
sökes

uppgift är att lyfta fram
idéperspektivet så att
politiken kan skapa tro,
hopp, och vilja att förändra vårt samhälle.
Omsorg om framtiden. Broderskapsrörelsen har
ett ansvar att
solidariskt
förvalta våra
gemensamma tillgångar till kommande generationer.
Det är ett ansvar
som grundar sig
på ett historiskt
perspektiv som
bottnar i gränsöverskridande
moraliska värderingar.
SER DU DET kristna kärleksbudskapet och socialdemokratisk
ideologi som två samverkande krafter för en bättre värld?

Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskap
Box 704 03
107 25 Stockholm
Tel 08-545 553 30 Fax 08-411 17 95

www.broderskap.se

Mobiltelefon
Hemtelefon

Personr

e-post

www.broderskap.se

Postadress

Broderskapsrörelsens arbetssätt utgår från demokrati och delaktighet. Att bekämpa den sociala nöden, strävandet för internationell
rättvisa och fred och hålla en levande dialog mellan olika
religionsföreträdare är tre sätt på vilket vi arbetar för att lyfta alla
människors lika värde och lika rätt.

Gatuadress

Thomas Bodström

INBJUDNINGAR Du får, via e-post, särskilda inbjudningar
från Thomas Bodström när han är ute och medverkar på olika
evenemang runt om i landet.

JAG VILL BLI MEDLEM!

J

ag har alltid haft ett djupt
engagemang för internationell
rättvisa. Broderskapsrörelsen
förenar på ett bra sätt socialdemokratins och kristendomens
starka övertygelse om alla människors lika värde.
På olika platser runt om i världen dör
tusentals barn i svält varje dag. Utan
att förminska de viktiga uppgifter
som vi har att uträtta i Sverige, så
måste vi ständigt påminna oss om
världens orättvisor och vikten av att
vi gör vårt yttersta för att komma tillrätta med dessa.
Som socialdemokrat och kristen är
ett medlemskap i Broderskapsrörelsen därför ett självklart val för mig.

TIDNINGEN BRODERSKAP Som enda sidoorganisation
inom socialdemokratin ger Broderskap ut en veckotidning med
alternativa nyheter som går lite djupare och ger andra infallsvinklar. Du får möjligheten att, för endast 6 kr i veckan, ta del
av vår tidning. En helårsprenumeration till kampanjpris för bara
310 kr/år (ord pris 399 kr/år).
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Sjuhäradsbygdens tryckeri

THOMAS BODSTRÖM
Justitieminister
och Broderskapare

Jag vill bli medlem i Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen.

E-BREV Om du har e-postadress får du en gång i veckan
Broderskaps veckobrev.

Namn

För att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att
lägga in dina uppgifter i vårt register.

Jag är nyfiken, kontakta mig!

Med ett medlemskap i Broderskap blir du även medlem i
Socialdemokraterna och får tillgång till deras lokala arrangemang på den ort där du bor.

Jag vill prenumerera på tidningen Broderskap för endast 6 kr/veckan till kampanjpriset 310 kr/år

(ord pris 399 kr/år)

Vad innebär
medlemskapet?

