Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 11
Måndag 12 mars
Aida Hadzialic inleder veckan med att prata på Gustavsfälts-och Linneheds s-förening om framtiden och
aktuell politik i Halmstad.
Kommunråden har möte med Tania Bengtsson och Mariann Norell från Vänsterpartiet om de
konkretiserade mål som ska vara med i ”planeringsdirektiv med bugdet” som presenteras i maj.
Planeringsdirektivet är ett styrdokument där politiken beskriver vilka övergripande och konkreta mål som
de vill ska styra i verksamheterna.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med s-kvinnor. Veckans text är också den debattartikel som Aida Hadzialic
skrivit tillsammans med partikollegan Ingegerd Sahlström i samband med Internationella kvinnodagen i
förra veckan.

Tisdag 13 mars
Aida Hadzialic deltar på en konferens om kommunallagens modernisering, på Sveriges kommuner och
landsting i Stockholm.
Anders Rosén deltar på möte med kommunstyrelsens ledningsutskott som pågår under hela tisdagen. I
ledningsutskottet sitter alla kommunråd utom Henrik Oretorp (C) samt ytterligare en representant vardera
från S, M och Mp.

Onsdag 14 mars
Under onsdagsförmiddagen pratar Anders Rosén med mellanchefer om hur det är att jobba i en politiskt
styrd verksamhet. Detta ingår i en basutbildning som alla nya chefer på kommunen går.
Kommunberedning har möte där Anders Rosén deltar.
Aida Hadzialic träffar ett par unga entreprenörer från Ung företagssamhet som ska berätta om sin affärsidé
och tillsammans ska de prata om framtiden och förutsättningar för företagande.

Torsdag 15 mars
Verksamhetsberedning har möte. På beredningen kommer kommunråden att få ta del av de ekonomiska
förutsättningar som finns att ta hänsyn till inför nästa budget.
Kommunråden träffar sedan Stefan Hansson, ny ordförande i Arbetarekommunen.

Fredag 16 mars
Veckan avslutas med den så kallade Tillväxtdagen på Halmstad Arena. En mängd seminarier och
föreläsningar finns på programmet. Bland annat talar Jennie Nilsson, socialdemokratisk riksdagsledamot
från Halland och numera även näringspolitisk talesperson. Dessutom är mässan öppen med gratis entré till
arenahallen mellan klockan 10 och 16. Anders Rosén står i kommunens monter mellan ett och halv tre.
Aida Hadzialic är samtidigt på ledarutbildning med unga socialdemokrater.

Kvinnors rättvisa halkar efter ännu
Socialdemokraterna föreslog i höstas i sin budgetmotion att en lag ska skapas som begränsar rullande
visstidsanställningar. Visstidsanställningar skall inte kunna staplas på varandra. Två års visstidsanställning
bör automatiskt leda till att anställningen blir fast. Självklart – eller?
För några år sedan försämrades bestämmelserna om tidsbegränsad anställning i Lagen om
anställningsskydd (LAS). Genom att ändra i lagen blev det möjligt för arbetsgivaren att växla mellan olika
former av anställningar och på så vis undvika att ge en fast anställning.
Den moderatledda politiken förnekar sig inte. Men – vad säger Folkpartiet som vill framstå som mycket
jämställdhetsinriktat?
Framför allt i arbetsområden där unga kvinnor hittar jobb har tryggheten försämrats och färre arbetstimmar
per vecka har blivit vanligare. Unga kvinnor har lägre inkomster, kortare arbetstider och sämre trygghet än
unga män. Detta är särskilt tydligt inom handeln men också inom vård och omsorg.
De som arbetar visstid kan inte beräkna sin inkomst, får svårt att skaffa bostad, kan få svårt att få ett
telefonabonnemang och så vidare. Den oförutsägbara inkomsten vållar också problem om man blir sjuk
eller arbetslös.
Statistiska centralbyrån (SCB) konstaterar att genom hela livet och i alla yrken har kvinnor sämre
arbetsvillkor och svårare att få fast anställning än män. Vi kräver rättvisa!
”Åååh tjejer vi måste höja våra röster för att höras!” En dag år 1857 demonstrerade kvinnliga
textilarbeterskor i USA för 10 timmars arbetsdag, bättre löner och samma rättigheter för kvinnor som för
män! Det blev grunden till Internationella Kvinnodagen. Visst har världen förändrats men jämställt är det
ännu inte! Kvinnor måste gå samman och peka på orättvisorna.
Heltidsarbete med rätt till deltid måste bli verklighet inom alla arbetsområden. Lika lön för likvärdigt arbete
kan tyckas självklart – men statistiken visar ett annat resultat.
Barnfattigdomen drabbar främst barn till ensamstående kvinnor. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en
tydlig jämställdhetsfråga. Barnomsorg på obekväm arbetstid kan vara en förutsättning för att få arbete.
För oss S-kvinnor är rätt till fast anställning (heltid), likalön, bra barnomsorg och kampen mot barnfattigdom
högprioriterade frågor på Kvinnodagen liksom på alla andra dagar!
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