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Måndag 12 augusti
Anders Rosén går igenom ärenden och förbereder sig inför att vara ordförande på Rådhus AB i nästa vecka.
Rådhus AB är kommunens moderbolag där kommunstyrelsens ordförande vanligtvis håller i mötet.
Anders Rosén har sedan möte med ombudsmannen Ingvar Karlsson på ABF Halland för att därefter träffa
före detta handikappkonsulenten Stellan Andersson.
Under eftermiddagen har kommunråden planeringsmöte inför hösten.
Aida Hadzialic har sedan möte med Hallands partidistriks presidium.
Tisdag 13 augusti
Anders Rosén inleder tisdagen med att träffa ombudsmannen på ABF Norra Halland, Björn Johansson i
Falkenberg.
Senare under dagen har Aida Hadzialic och Anders Rosén utvärdering av arbetet med planeringsdirektivet.
Anders Rosén är under kvällen med på poetry slam i Norre katts park.
Onsdag 14 augusti
Under onsdag förmiddag har kommunråden möte med Socialdemokraternas gruppledare i Halmstad, Ulla
Winblad. Tillsammans ska de gå igenom och planera för hösten.
Anders Rosén är bussguide för Gustavsfält- Lineheds socialdemokratiska förening. Det blir en rundtur i och
kring Halmstad med fokus på stadsutveckling.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med Flygplatsen.
Torsdag 15 augusti
I egenskap av jurymedlem för entreprenörpriset besöker Anders Rosén företaget Creative tools.
Partikamraten Krissie Johansson som bland annat sitter i kommunstyrelsens personalutskott och Anders
Rosén har sedan möte med fackförbundet Kommunal.

Sommarlovet borde vara en lycklig tid för alla barn
Nu kommer barnen tillbaka till skolan och får skriva uppsats om ”mitt sommarlov”. På rasterna kan några
barn berätta om lisebergsbesök, utlandssemestrar och dagar på sommarstället, andra barn får mumla sig
igenom skolstarten. För de barn som lever i fattigdom innebär inte alltid sommarlovet de lyckliga dagar det
borde göra. Det kan innebära långa ensamma dagar när föräldrarna måste jobba och det saknas pengar till
buss, glass och inträden. Inte ens en tredjedel av de sommarlovsaktiviteter som trots allt anordnas i vissa
kommuner är kostnadsfria.
Sverige är ett rikt land. Trots det lever 248 000 barn i fattigdom i Sverige idag. Deras föräldrar är ofta
arbetslösa, sjuka eller arbetar deltid mot sin vilja. Risken för ekonomisk utsatthet ökar för barn med
ensamstående föräldrar och för barn med utländsk bakgrund. Bland dem lever nästan vart tredje barn i
fattigdom. Vart tredje barn. För det moderna samhälle vi har idag är det oacceptabelt och ovärdigt. Inget
barn ska behöva känna sig utanför eller diskriminerad på grund av föräldrarnas ekonomiska situation.
Som relativt fattiga räknas de familjer som har en inkomst lägre än 60
procent av medianinkomsten i landet enligt Statistiska centralbyråns
(SCB) definition. I Sverige har andelen relativt fattiga mer än fördubblats
mellan 1995 och 2010, en förändring som saknar motstycke bland de 34
industriländer som ingår i OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling). Från en första plats har Sverige halkat ner till en fjortonde
plats i rangordningen över ekonomiskt jämlika länder.

”I Sverige har
andelen relativt
fattiga mer än
fördubblats mellan
1995 och 2010.”

Sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer har enligt SCB en sämre ekonomi idag än de hade när Alliansen
kom till makten 2006. Deras ersättningar har inte höjts i takt med åren, i några fall sänkts, samtidigt som de
inte har fått ta del av den borgerliga regeringens jobbskatteavdrag. Det skapar klyftor som slår mot de som
redan har det dåligt ställt.
En del menar att det inte finns fattiga
barn i Sverige, men fattigdom har många
olika ansikten. Det illustreras inte alltid av
tiggande människor på gatan. Vi pratar om en
fattigdom som påverkar vardagen, självbilden,
framtidsförhoppningarna, barnens liv och
deras framtid. Barnfattigdom påverkar hälsa,
utbildning och till med förväntad livslängd.
Därigenom påverkar föräldrarnas ekonomiska
situation direkt barnens möjlighet att få en
chans att förverkliga sina drömmar.
När det obligatoriska folkskolan infördes i
Sverige i mitten av 1800-talet fick läsåret
anpassas efter det gamla svenska bondesamhället. Barnen behövdes hemma på sommaren för att hjälpa
till i jordbruket. Men idag är Sverige inte längre ett bondesamhälle. I dagens samhälle finns de föräldrar

som har tid men inte råd och de som får pussla för att få barnens sommarlov att gå ihop, med arbete som
många gånger kräver flexibilitet in till sista timman. Där den ensamstående föräldern tvingas vara nära
hemmet och ständigt redo att hoppa in och jobba om det skulle komma ett sms om vick för dagen.
Barnen är vår framtid och alla måste få chansen att känna sig som
en del av samhället. Sommarlovet gör att barn som lever under en
ekonomiskt ansträngd situation ännu mer medvetna om att de inte
kan göra precis som andra barn och känslan av utanförskap växer. Att
många barn får se sina handlingsmöjligheter begränsade påverkar hela
samhällets utveckling. Det är inte heller sällan samma personer som
vuxit upp som marginaliserade som nu återfinns bland de ungdomar
som står utanför arbetsmarknaden.

”Vi pratar om en
fattigdom som påverkar
vardagen, självbilden,
framtidsförhoppningarna,
barnens liv och deras
framtid.”

Vi riskerar att gå miste om den fantastiska förmåga som våra barn har.
Vi har inte råd att lämna ett enda barn efter. Sommarlovet borde vara
en härlig tid som alla barn längtar efter. Alla barn borde få chansen att förverkliga sina drömmar oavsett
var de bor och hur mycket pengar deras föräldrar har.
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