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Måndag 29 oktober
Aida Hadzialic kommer hem från sin vistelse i USA tillsammans med SKL:s demokratiberedning.
Anders Rosén och Aida Hadzialic har möte med partidistriktet under eftermiddagen där de bland annat
ska diskutera den kommande kommunkonferensen. Alla Hallands socialdemokratiska kommunalråd och
regionråd i Region Halland ska hålla en konferens för att hitta gemensamma lösningar på olika frågor.

Tisdag 30 oktober
Anders Rosén har möte med styrgruppen för kommunens projekt kring kommunens organisationskultur.
Kommunens invånare, medarbetare och politiker har svarat på en enkät om hur de tycker att kommunens
organisationskultur ser ut och hur de skulle vilja ha det. Resultatet är presenterat och nu är det dags att gå
vidare och jobba med det som framkommit.
Aida Hadzialic besöker Unga socialdemokraters möte under kvällen.

Onsdag 31 oktober
Anders Rosén har möte med kommunberedningen. Hemsjukvård och kollektivtrafik i Halland ska bland
annat diskuteras.
Aida Hadzialic jobbar med frågor kring Arbetarekommunen.

Torsdag 1 november
Äldreboendena har det svårt på grund av alla besparingar och Aida Hadzialic besöker ett äldreboende för att
se hur de har det.
Anders Rosén har möte med Lantbrukarnas riksförbund på Nissaström angående Nissans
vattenvårdsområde.

Fredag 2 november
Aida Hadzialic, Anders Rosén och Solveig Hagselius, vice ordförande i Halmstad hamn, åker till
Helsingborg och pratar bland annat hamnfrågor med de socialdemokratiska kommunalråden och företrädare
för hamnen.
På kvällen deltar båda kommunråden på näringslivsbolagets gala i Halmstad.

Välfärdsstaten känns avlägsen i USA strax före
presidentvalet 2012

Krönika av Aida Hadzialic publicerad i Hallandsposten 26 oktober)
Den här veckan befinner jag mig i USA, närmare bestämt i Washington DC och Annapolis i Maryland.
Jag är här med Sveriges kommuner och landsting och tanken är att vi ska ta del av det amerikanska
valsystemet och hur det funkar i verkligheten inför det stundande valet.
Det som är särskilt intressant är att amerikanarna på flera håll har infört ett så kallat elektroniskt
röstförfarande vilket också kan bli aktuellt i Sverige inom en snar framtid.
Det finns så klart både för-och nackdelar med systemet även om jag personligen förordar en
försiktighetsprincip ifråga om elektroniska valsystem. Valprocessen är i mångt och mycket grunden för
vårt statsskick och det gäller att den är rättssäker.
Men det som jag egentligen vill beröra i den här krönikan är amerikanarnas egen syn på sin demokrati och
USA:s allmäntillstånd. Den amerikanska östkusten är till ytan välmående även om tecken på ekonomiska
problem syns på olika sätt. Bland annat genom hemlöshet och igenbommade industrilokaler. Pratar men
med människorna, oavsett om det är taxichaufförer, myndighetspersoner eller andra, så är man tydligt
överens om att USA måste reformeras tämligen grundligt.
Valsystemet måste ändras till att bli transparent och enhetligt. Valarbetet måste sträcka sig längre än
att enbart handla om så kallade ”swing states”, det vill säga stater som är benägna att pendla mellan
demokratisk och republikansk majoritet. Och pengarnas inflytande över valet måste hejdas om politiken
någonsin ska börja spegla folks intressen.
Det märkliga och beklagliga är dock att lika mycket som alla är överens om behovet av förändring så är de
lika överens om omöjligheten av att faktiskt åstadkomma den. Konstitutionen är bitvis föråldrad men för
svår att ändra och slitningarna mellan de olika delstaterna är också påtagliga. Bland annat på grund av det
här känner enbart 5-7 procent av befolkningen förtroende för kongressen, vilket är extremt lågt.
Tematiskt för den politiska diskussionen är också föreställningen om att det råder en konflikt mellan
individen och det starka samhället. Diskussionen är kanske klassisk för USA, där framförallt högersidan
och republikanerna förutsätter att individuell frihet enbart kan växa ur en minimalistisk välfärdssektor.
Vi socialdemokrater försöker här belysa att läget snarare är tvärtom, att individuellt självförverkligande
kommer ur ett välfärdssamhälle. Och att det är bland annat därför som Sverige anses vara världens mest
individualiserade land samtidigt som Sverige i mångt och mycket gestaltar välfärdsstaten. Förhoppningsvis
kommer Obama få en ny chans att bevisa just detta efter valet i november. För ett är säkert och det är att
USA behöver en politik som skapar sammanhållning och ger fler möjligheter att färdas väl genom livet.
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