Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 47
Måndag 21 november
Enligt den, relativt nya arbetsordningen för kommunstyrelsen har KS nu både besluts-och diskussionsmöten.
Idag hålls ett diskussionsmöte under en heldag.
Efter kommunstyrelsens möte, där båda kommunråden deltar, har de diskussion om övergripande mål med
Vänsterpartiet. ”Övergripande mål” är en del av den så kallade visionsstyrningsmodellen som Halmstads
kommun arbetar efter. Visionen är Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Under det ligger
övergripande och konkretiserade mål vilka presenteras i de så kallade planeringsdirektiven för kommunen
tillsammans med de olika budgetförslagen. I visionsstyrningsmodellen finns nio olika målområden som
är uppdelat i allt ifrån Barn och utbildning till Näringsliv och arbetsmarknad. Under varje målområde har
politiken övergripande mål.
Planeringsdirektiv där de övergripande målen ingår tas fram varje år och röstas om i kommunfullmäktige i juni
varje år. Mer om visionsstyrningsmodellen kan du hitta på kommunens webbplats: http://www.halmstad.se/
omkommunen/ekonomiochstyrning/visionhalmstad2020/visionsstyrningsmodellen.1012.html
Om du vill se hur planeringsdirektiven ser ut för 2012-2014 finns de att ladda ner på kommunens webbplats:
http://www.halmstad.se/omkommunen/ekonomiochstyrning/malochbudget.5716.html
På kvällen deltar Anders Rosén i en diskussion om ”politiken som språk efter Utöya”. 18.30 på Stadsbiblioteket
diskuteras yttrandefrihet, politik och demokrati vilket även veckans text nedan handlar om.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets övergripande mål som gäller just målområdet Demokrati och dialog
uttrycks i inledningen såhär:
”I möjligheternas Halmstad lever alla i ett öppet, demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle där ömsesidig
respekt råder. ”
Detta är självklart också utgångspunkten för kvällens diskussion.
Tisdag 22 november
Anders Rosén har möte med arbetsutskottet i Handikapprådet där han sitter med i styrelsen. Därefter träffar
han styrgruppen för kultur och värderingar.
På kvällen träffas Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp innan mötet med fullmäktige på kvällen.
Onsdag 23 november
Aida Hadzialic beger sig till Stockholm för möte med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting)
demokratiberedning. S-gruppen i beredningen träffar konstitutionsutskottets s-grupp för att hitta en röd
tråd för den socialdemokratiska politiken kring demokratifrågor. Dessutom kommer den nya ordföranden för
Arbetarrörelsens Tankesmedjas styrelse, Kerstin Alnebratt och samtalar med de socialdemokrater som sitter
i beredningen för demokratifrågor. Diskussionen kommer att röra sig kring vad Tankesmedjan kan användas
till och vilka utredningar som behövs för att föra en bra politik kring demokratifrågor.
Anders Rosén är i Halmstad och på möte med Halmstads näringslivsbolag (HNAB).

Torsdag 24 november
Beredningen för demokratifrågor fortsätter sitt möte där dagordningen kretsar kring
förbättringsområden i den kommunala demokratin. Arbetsmarknadsdepartementet gästar beredningen och
pratar om mänskliga rättigheter på arbetsmarknaden och hur de jobbar med dem. Därefter kommer Leif
Pagrotsky och berättar om Socialdemokraternas skatteutredning som han leder.
Anders Rosén föreläser även under torsdagen på baskursen för alla kommunens mellanchefer och pratar där
om hur det är att jobba i en politisk styrd organisation.
Därefter är det möte med Nissans vattenråd där Anders Rosén sitter med.
Dagen avslutas med ett möte på Gullbrannagården kring den planerade deponin i Kistinge.
Fredag 25 november
Socialdemokraterna har möte med den kommunala gruppen i Kungsbacka. Kommunala gruppen består
förutom Anders Rosén och Aida Hadzialic av kommunråd, landstings-och regionråd och riksdagspolitiker från
Halland. Tillsammans diskuterar de frågor som rör hela regionen. Under fredagen pratar de bland annat om
erfarenheter av regionbildningen och reflektioner från kommunkonferensen som hölls i söndags.

Demokratin får aldrig ge vika för intolerans
och inskränkthet
Ikväll hålls en diskussion under titeln ”politikens språk efter Utöya”. Frågorna som ställs handlar om
yttrandefrihet och om självcensur, om konflikter och om hur man politiskt ska bemöta odemokratiska
åsikter. Svaren på frågorna kräver nyans men genomgående mening måste vara: vi får aldrig ge vika för
intolerans och begränsa oss på grund av andras inskränkthet.
Att inskränka yttrandefriheten på grund av att det kommer fram obehagliga och odemokratiska åsikter
är att skjuta sig själv i foten. I tider när demokrati och lika människovärde ifrågasätts är det viktigare än
någonsin att det politiska samtalet fortsätter.
Istället för att begränsa eller stänga kommentatorsfälten i medier och tysta ”I tider när demokrati
de åsikter som inte stämmer överens med våra demokratiska värderingar
och lika människovärde
behöver vi gå ut och bemöta dem. Och det räcker inte att avfärda det som
är
det
dumt, oförståndigt och omoraliskt. Vi behöver bemöta dessa åsikter precis ifrågasätts
som vi bemöter andra åsikter som vi inte håller med om, det vill säga genom viktigare än någonsin att
att ställa motfrågor och visa på de konsekvenser som följer av en politik det politiska samtalet
eller åsikt som går emot grundläggande demokratiska värderingar. Det är fortsätter.”
då vi på riktigt kan visa på hur orimliga och omoraliska de antidemokratiska
strömningarna i samhället är. Alla vi som vill ha ett demokratiskt samhälle
har ett ansvar här. Förtryckande och nedsättande åsikter bemöts bäst, inte genom tystnad utan genom
många och öppna samtal med medborgare och i media. Där måste vi alla hjälpas åt.
En fråga under kvällen kommer att handla om om det politiska språket är för konfliktinriktat. Ibland kan det
kanske finnas en tendens att bråka om småsaker i politiken men för det mesta är det kanske för lite konflikt.
Konflikt är också något positivt. Konflikt skapar nya idéer och för oss framåt. Det är genom debatten med
oliktänkande som vi tvingas tänka över våra egna åsikter och inse att demokrati är en process och tyvärr
inte en självklarhet. Vi måste hela tiden försvara den och det lär vi oss att göra genom att våga låta andra
kritisera oss och våra idéer.
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