Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 23
Måndag 3 juni
Anders Rosén har möte med ABF och planerar årets verksamhet.
Förskolan Graniten får besök av Aida Hadzialic som är med på mellanmålet och träffar personalen och barnen.
Aida Hadzialic träffar sedan några ur Socialdemokraterna i Halmstads styrelse för att diskutera
dörrknackningskampanjerna under hösten som i första hand kommer att fokusera på kyrkovalet i september
i år.
Aida Hadzialiv har därefter möte med Gun-Britt Lydén från Föreningen för anhörigvårdare. För att därefter ha
möte med Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Tisdag 4 juni
Anders Rosén intervjuas av en trainee från högskolan som nu jobbar på stadskontoret. Sedan fortsätter han
på möte med Bengt Andersson från HNAB för att träffa smederna som arbetar med den jättelika järnros
som ska skänkas till minne för offren på Utöya.
Aida Hadzialic träffar Per Nilsson från Kuskatorpet.
Anders Rosén och Aida Hadzialic har planeringsmöte.
Aida Hadzialic träffar sedan högskolerektorn Mikael Alexandersson för att prata om Halmstad som lärosäte.
Hon träffar sedan Socialdemokraternas distriktstyrelse för att diskutera kampanjverksamheten inför valen.
Aida Hadzialic åker sedan till Gustavsfälts- Lineheds s-förening prata om demokratiberedningens arbete.
Onsdag 5 juni
Aida Hadzialic är på HNAB:s arrangemang Guldmorgon i Grötvik.
Anders Rosén har möte med Innovationsstaden. Innovationsstaden är ett forum för informella överläggningar
mellan Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad och Militärhögskolan Halmstad. Innovationsstaden
behandlar frågor inom forskning, utbildning och tillväxt som är av gemensamt intresse och som bidrar till
Halmstad som kunskapsstad. Under onsdagens möte kommer man bland annat att diskutera Halmstad som
idrottens kunskapsstad och diskutera hur Högskolan i Halmstad tillsammans med kommunen ska ta fram
ägardirektiv för Science park.
Aida Hadzialic tar emot praktikanter från Trönningeskolan.
Aida Hadzialic och Anders Rosén har sedan träff med vice ordförande i bolagen och diskuterar de kommunala
bolagens ägardirektiv.
Aida Hadzialic fortsätter till Arbetarekommunen i Halmstads styrelsemöte.
Torsdag 6 juni
Anders Rosén, Aida Hadzialic och ombudsmannen Sebastian Stenholm har möte om valen.
Lördag 8 juni
Aida Hadzialic håller en vigsel.

Ett arv att förvalta och en framtid att förändra
På torsdag är det Sveriges nationaldag. Den 6 juni 1523 kröntes Gustav Vasa till kung, Kalmarunionen
upphörde och Sverige blev på nytt en självständig stat. Men idag har vi mycket mer att fira än så. Det så
länge Socialdemokratiskt styrda Sverige har en lång historia av att vara ett framgångsrikt välfärdsland
med öppenhet, samverkan och jämlikhet som ledord. Många är de stater som sneglat på Sverige som ett
föregångsland.
Innan den borgerliga regeringen helt lyckats avveckla istället för att utveckla välfärden
finns också fortfarande mycket av den gamla folkhemstanken kvar. Nyligen visades
hur den relativa fattigdomen ökat mest i Sverige i jämförelse med alla andra OECDländer med en skarp uppgång sedan den borgerliga valvinsten 2006. Men en så
stark grund som Sverige står på i och med den svenska modellen och det långvariga
Socialdemokratiska styret går inte ens att rasera på två mandatperioder. Det går
fortfarande att rädda och återigen skapa ett jämlikt välfärdsland.

”En hög grad av
generell välfärd
skapar trygga
människor med
tillit till varandra
och till samhället i
stort.”

Den svenska modellen som växte fram under 30-talet präglades av samförstånd och balanserade strävan
efter ekonomisk tillväxt med socialpolitisk utjämningspolitik. I grunden låg ett ömsesidigt erkännande
mellan alla parter - staten, näringslivet och fackföreningarna, som bas för ett välfärdssamhälle. Som
ett arbetsverktyg för den svenska välfärden byggdes en stark offentlig sektor upp som arbetsgivare och
tillhandahållande skattefinansierad välfärd. En progressiv skatt skapade ett samhälle där de som tjänar
mest betalar mest i skatt och de som har minst kan få stöd när det behövs. Det byggdes upp ett mer jämlikt
samhälle där en solidariskt finansierad välfärd med sjukvård, utbildning och barnomsorg gick före taxor där
de rika har råd och de mindre bemedlade får svårt att utnyttja nödvändiga samhällstjänster.
Idag ligger Sverige överlägset högst på den världsomspännande undersökningen World value survey sett till
hur medborgare svarat att de har möjlighet att förverkliga sig själva. Många forskare pekar på att detta har
sin grund i ett stabilt uppbyggt välfärdssamhälle där människor känner sig trygga. En hög grad av generell
välfärd skapar trygga människor med tillit till varandra och till samhället i stort.
När vi flaggar på nationaldagen gör vi det för det med Sverige som vi är så stolta över - samverkan och
solidariteten som har skapat och skapar möjligheter för människor att forma sina egna liv. Men vi flaggar
också för framtiden. När Alliansen vill nedmontera det som byggt det Sverige vi har idag vill vi bygga upp
det igen. Vi har ett arv att förvalta och en framtid att förändra. Det flaggar vi för.
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