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Aida Hadzialic är nyvalt oppositionsråd i Region 
Stockholm (dvs fd Stockholms läns landsting). Hon 
skräder inte orden när hon analyserar situationen. 
Vården ligger henne varm om hjärtat.

– Stockholmsregionen är landets rikaste. Här fi nns för-
utsättningarna för att leverera den bästa sjukvården och 
den bästa välfärden.

– Moderaterna har nu styrt Region Stockholm i hela 14 
år. I valet 2018 fi ck de för fjärde gången makten över 
sjukvården i Region Stockholm. Idag styr de tillsammans 
med sina allianskollegor samt Miljöpartiet.

År efter år har regionens resurser dränerats. Pengarna 
har försvunnit i misslyckade upphandlingar och privatise-
ringar. Ingen annan region i Sverige har privatiserat sjuk-
vården så mycket, och slösat bort så mycket pengar på 
annat än sjukvård, som Region Stockholm har. 

– Vi Socialdemokraterna tror på en annan riktning 
där sjukvården stärks istället för att dräneras.

Ny inriktning på 
sjukvården

– Vi Socialdemokraterna vill ge sjukhusen mer re-
surser för att bedriva en patientsäker vård med kor-
ta köer. Vi vill återuppbygga vården för de svårast 
sjuka. Vi tror att sjukvården behöver fl er läkare och 
undersköterskor, inte färre.

– Pengarna fl ödar ur verksamheten i en sådan fart och 
mängd att akutsjukhusen varslar upp emot tusen an-
ställda främst läkare och sjuksköterskor. I budgeten inför 
2020 ville Socialdemokraterna se ett räddningspaket på 
en halv miljard kronor för att rädda patientsäkerhet och 
sjukvård. Det röstades ner.

I Stockholmsregionen har införts ”vårdval” inom ett stort 
antal områden. Långt fl er områden än i någon annan av 
Sveriges regioner. Det innebär rätt för sjukvårdsföretag 
att fritt att starta verksamhet som sedan ska konkurrera 
om patienterna. De får också fri rätt att fakturera Re-
gionen dvs oss skattebetalare. Att sjukvården är lönsam 
ur företagarens synvinkel garanterar tyvärr inte alls att 
den är den bästa ur patienternas synvinkel – eller för den 
delen skattebetalarnas, säger Aida, som vill att varje skat-
tekrona ska vägas på guldvåg.

– Nya Karolinska har ju tyvärr blivit en symbol för den ha-
vererade sjukvården. Jag tror säkert att ambitionerna var 
rätt – man ville bygga en god sjukvård och investera men 
man tappade totalt kontrollen över processen och fram-
för allt över hur våra skattekronor används. Man ser att 
patienter och personalen kommer i kläm. Det här måste 
få ett stopp. 

– Det är dags att Moderaterna tar sitt ansvar. De har styrt 
i 14 år, men skyller alla problem på regeringen, oppositio-
nen eller tjänstemännen. Men vad gör de egentligen hela 
dagarna om de inte har något ansvar?

Aida Hadzialic. Foto AiP

Vem är Aida Hadzialic?
Hon är född 1987 i Foca; Bosnien-Hercegovina i dåvarande Jugo-
slavien. När Aida var fem år, fl ydde hon med sin bosniska familj 
undan inbördeskriget. Efter en tid på  fl yktingförläggning  fl yttade 
familjen till Halmstad. När Aida var klar med studenten 2006 bör-
jade hon studera juridik i Lund och tog examen 2010. 2014 var det 
dags för Handelshögskolan i Stockholm. 

Hon gick med i SSU som 16-åring. 2010 blev hon vid 23 års ålder 
kommunråd i Halmstad. 2014 – augusti 2016 var hon statsråd 
i Utbildningsdepartementet med ansvar för gymnasie- och kun-
skapslyftsfrågor. Aida var då bara 27 år och blev Sveriges yngsta 
statsråd genom tiderna. 

I september utsågs hon till fi nansregionråd (i opposition) i Region 
Stockholm. 
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Söndagen 19 september
2021 är det val till Svenska 

kyrkan.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människ-
ors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt 
mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de 
områden vi verkar inom. 

Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften 
som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, 
tro och idéer om något större än sig själva.
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Margaretha Häll Assarsson 
– Jag tycker att våra två kyrkor i Salems församling kompletterar varandra utmärkt! Salems 
kyrka (1120) är en mycket eftertraktad kyrka för många av våra förrättningar och inte minst 
musikaktiviteter. Säby kyrka (1974) har ett utomordentligt läge ”mitt i byn” och vi har där-
för också huvuddelen av våra övriga aktiviteter där. Jag tycker liksom många av mina med-
kandidater i Socialdemokraterna att vår folkkyrkotanke är den viktigaste grunden att stå på.

Några av våra kandidater har ordet: 

Arne Närström 
Samverkan mellan Salems församling och övriga civilsamhället är för mig viktig. 
Bland annat har Salems församling satsat på ett samarbete mellan Salems IF och försam-
lingen. Personalen i Salems församling ska också uppskattas och möjlighet till kompetens-
utveckling ges hela tiden. Det är viktigt för mig.

Maria Eklund 
Jag har hittills inte engagerat mig så mycket i Salems församling men jag tycker att myck-
et av det som görs där är bra och står för saker som jag kan identifiera mig med. Det dia-
konala arbetet är mycket viktigt som ett komplement till övriga samhällets möjligheter. 

Monica Kärrström 
Jag har under min tid som ordförande för Rönningeborg sett betydelsen för många av 
arbetet i Salems församling. Efter en kortare sejour i Huddinge så är jag nu åter tillbaka i 
Salem och tycker att Salems församling arbetar med viktiga frågor. För mig är det viktigt 
att alla får vara med – oavsett egen förmåga.

Åke Fredriksson 
I Salems församling är personalen församlingens största resurs. Men också våra lokaler – 
två församlingshem och två kyrkor ska skötas. Begravningsverksamheten med våra två 
begravningsplatser samnyttjar en ekonomibyggnad för ändamålet! Detta görs på ett 
mycket bra sätt. Både effektivt och miljömedvetet. 



Agneta Sundkvist 
Som socialdemokrat, och även för mig personligen, är kyrkan en viktig mötesplats i sam-
hället. Jag vill att vi fortsätter ha en öppen kyrka för alla där alla ska få vara med på samma 
villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Det är viktigt att kyrkan blir bättre på 
att möta människor där de finns och att det diakonala i alla avseenden är en väsentlig och 
naturlig del.

Salems församling – trygg
och gemensam verksamhet

för alla.

Här i Salem är vi sexton socialdemokrater som ställer 
upp till kyrkofullmäktigevalet. Det är tillsammans som vi 
kommer att styra verksamheten i Salems församling. Vi 
har alla en lång historia i Salem, några av oss är födda 
här och har levt hela våra liv i Salem, några har inflyttat 
till församlingen.

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som är 
församlingens styrelse. Församlingen arbetar med en 
gemensam ansvarslinje. Här i Salem delar kyrkorådet 
och kyrko herden på detta ansvar, dvs att bedriva försam-
lingens arbete, fira gudstjänst, bedriva undervisning och 
utöva diakoni och mission.

Församlingen har dessutom ett uttalat ansvar för alla 
som vistas i församlingen. Det är en viktig del av kyrkans 
identitet, att inte avvisa någon och att möta alla i ögon-
höjd på jämlika villkor. Där betonas särskilt människors 
lika värde och samhällets plikt att utöva solidaritet med 
svaga och utsatta människor. 

Mats Gustafsson 
Våra frågor tas upp på ett självklart sätt i Salems församling. Inte minst tycker jag det är 
viktigt med vårt kulturarv. Vår historia måste bevaras. Alla ska dessutom känna sig väl-
komna till församlingen och dess verksamhet. Vi ska också ha en öppen kyrka för alla 
utan undantag och att alla behövs för att hålla vår kyrka levande.
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E-post: info.sapsalem@telia.com 

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/salem

Gå och Rösta!

Den 26 maj är det val till Europa parlamentet. 
Då har du möjlighet att säga ditt. Mycket står på 
spel, hot måste vändas till möjligheter.

Ja, just du. Du kan påverka. Genom att rösta.

Då du röstar i valet till Europaparlamentet väljer 
du vem som ska påverka framtiden och vardagen 
för dig och nästan 500 miljoner medeuropéer.
Om inte du bryr dig kommer någon annan att göra
det – och bestämma vem som ska vara din företrä- 
dare i EU:s enda direktvalda församling.
Ett lågt valdeltagande kan öppna för extrempartier. 
De valda ledamöterna formar Europas framtid 
under de kommande fem åren. 
Se till att du får det Europa du vill ha.

Din röst är viktig!

Var och när du kan rösta den 26 maj framgår av Ditt röstkort.

Du kan också förtidsrösta redan från den 8 maj i Murgrönans foajé i Salem Centrum de tider 
biblioteket är öppet samt söndagarna 19 maj och 26 maj10.00-15.00. 

I villa Skönvik i Rönninge är det öppet för förtidsröstning söndag 19 maj 10.00-14.00 och måndag 
20 maj, onsdag 22 maj och fredag 24 maj 13.00-18.00.

 • Salems församling ska vara öppen för alla. Svenska 
kyrkan ska sträva efter varje människas lika okränk-
bara värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och 
hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

 • De anställda och förtroendevaldas ställning ska 
stärkas genom en utvidgad och återkommande 
kompetensutveckling. Vi ska satsa på utbildning av 
församlingens styrelse inte minst i rollen som arbets-
givare.

 • Församlingen ska ses som en resurs. Salems för-
samling ska samverka inom civilsamhället; med 
kommuner och regioner genom insatser inom det 
diakonala området, inte minst vid kriser. 

Barn och unga måste få särskild uppmärksamhet i 
kyrkans aktiviteter. Alla barn ska kunna delta på lika 
villkor. All barnverksamhet ska vara avgiftsfri.

I Bibeln välkomnar Jesus alla barn och framhåller 
deras värde. Konkret innebär det att församlingen 
ska utveckla verksamheten tillsammans med barnen 
och att barnperspektivet alltid ska tas i beaktande. 

Barnen ska inte vara gäster i församlingens verksam-
heter, deras berättelser och upplevelser ska bidra till 
församlingens utveckling. Svenska kyrkans krav på 
barnkonsekvensanalys av alla beslut ska säkerställa 
att barns perspektiv beaktas. 

• Hållbar global utveckling är en nödvändighet och vi 
vill säkra att social, ekonomisk och ekologisk rättvisa 
ska prägla all produktion av tjänster och varor som 
Salems församling köper in.

 • Jämställdhet mellan könen är en självklarhet. Vi 
Socialdemokrater kommer aldrig att acceptera att 
kvinnor motarbetas och diskrimineras i sin tjänst-
eutövning. Vi vill främja arbetet med utbildning och 
kompetensutveckling om diskriminering och upp-
märksamma kvinnors och flickors utsatthet i interna-
tionella konflikter.

 • Svenska kyrkans kulturarv är hela Sveriges kultur-
arv. Det gäller inte minst den kulturskatt i form av 
arkitektur, konst, musik och historisk kontinuitet som 
ryms inom Salems församling. 

Vi Socialdemokrater kommer 
att arbeta för att:

Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan är att 
slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som 
står upp för alla människors lika och okränkbara värde. 

Din röst behövs för att behålla den öppna och demokra-
tiska folkkyrkan. Låt inte reaktionära partier ta över.

Gå och rösta den 19 september


