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Fredrik Reinfeldt, Lars Lejonborg, Maud Olofsson och Mats Odell har
tagit fram ett budgetförslag som innebär att sjuka, arbetslösa och
pensionärer kommer att trakasseras än mer. Några åtgärder som
kommer att minska sjukfrånvaron och arbetslösheten föreslås ej!
Fråga en person som blivit skadad för livet i axlar, nacke och rygg
om hon blir friskare av att ersättningen minskar!
Det som förorsakar dessa skador är oftast en skadlig arbetsmiljö. För att hindra
att människor fortsätter att skadas måste alltså arbetsmiljön förbättras. Det kan
t ex inte vara rimligt att jobba i en snabbkassa eller att utföra ensidigt monteringsarbete åtta timmar per dag. Hur länge ska denna vansinniga förstörelse av
människor få fortsätta innan ni, okunniga och enfaldiga politiker, ska fatta vad
som pågår? Arbetsgivarna tycks ju strunta i att människor blir sjuka av sitt
arbete. De sätter in vikarier som också de skadas för livet… Som lök på laxen
klagar arbetsgivarna på att den enskilde arbetsgivaren själv måste betala de
första tre veckornas sjukfrånvaro. Till syvende och sist måste ju all ersättning vid
bortavaro från arbetet tas från tillgångar som skapas i företagen. Men visst kan
det drabba små arbetsgivare orättvist. Å andra sidan genererade Ericsson en
gigantisk mängd arbetsskador på sina verkstäder under den tid AXE-försäljningen
gick som bäst! Tog Ericsson sitt ansvar och förbättrade arbetsmiljöerna? Nej, man
sålde istället ut fabrikerna!
För att få ner arbetslösheten måste givetvis åtgärder vidtas som ökar antalet
arbetstillfällen. Fråga en arbetslös hur många nya jobb som skapas om arbetslöshetsersättningen minskas! Här gäller det att jobba på bred front och satsa på
forskning och utveckling av uppfinningar men också på att underlätta att starta
och att driva företag.
Dagens politiker tycks inte ha förmåga att sätta sig in i hur vårt samhälle och våra
arbetsplatser fungerar. De är tydligen politiska broiler hela bunten! Maud Olofsson
sa, när hon blev vald till ordförande i centerpartiet, att hon önskade att hennes
mor skulle ha fått uppleva den stunden. Tänk, Maud, om din mor hade fått uppleva
hur du nu trakasserar de svagaste i samhället! Dina attacker mot de sjuka och
arbetslösa är minst lika vämjeliga som de som utförs av övriga borgerliga partier
med Lars Leijonborg i spetsen!
Det enda som tycks förena de borgerliga partierna är deras oförmåga att förstå
orsakssambanden i vårt samhälle och att utse de svaga i samhället till syndabockar och orsaken till alla problem. Var finns entusiasmen och viljan att bygga
vidare på vårt fina samhälle? Det ni åstadkommit med ert budgetförslag är att ni
gett det onda, okunniga och hänsynslösa ett ansikte!

Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Vad ska man rösta på för
att få ett bättre samhälle?
Vare sig Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna eller
Centern har lyckats förstå vad
vi har för problem i det
svenska samhället idag. Det de
sysslar med tycks vara något
sorts populistiskt taktikspel
som inte leder någonstans.

tar, rakt upp och ned i slutna
rum, hur Sverige ska rösta i
EU. Det är ju så det har fungerat de senare åren! Undra på
att det är få som röstar i valen
till EU-parlamentet. Som en
lösning på detta har Ingvar
Carlsson föreslagit att riksdagen ska rösta fram alla EUparlamentariker! Men det är
väl hans stil. Han såg ju till att
Socialdemokraterna
Sveriges ansökan om medlemhar blivit ett pamparnas parti
skap i EU lämnades in utan att
där de förtroendevalda tydligen frågan tagits upp i någon
slutat lyssna på folket. De
valrörelse.
försvarar, okritiskt, vårt
Och Margot Wallström har uppmedlemskap i EU och har svalt fattningen att om hon bara
detta högerprojekt med hull
informerar lite mer om vad EU
och hår. De tycker alltså att
är så kommer vi svenskar att
det är viktigare att profitörer
bli positiva till EU. De som är
får handla fritt över gränserna
kritiska till EU är alltså en hög
även om detta t ex förorsakar
oinformerade djävlar!
att svenskarna super ihjäl sig!
Och de är rädda för vad folket
Miljöpartiet
tycker och törs givetvis inte
har tydligen fått skatteväxling
låta oss rösta om EU:s
på hjärnan och har inte fattat
grundlagsförslag. Om den nya
att det inte händer så mycket
grundlagen går igenom så kan om man bara höjer skatten på
därefter medlemsländernas
t ex bensin och diesel. Vilka är
presidenter/statsministrar
alternativen? De finns ju inte! I
ändra grundlagen utan att
förra veckan informerade
fråga någon! Ett annat sätt att Vetenskapsradion om ett
köra över folket och kväva all
projekt där man kunde lagra
debatt är att regeringen beslu- vätgas på ytan av en metall

och då skulle explosionsrisken
elimineras. Dessutom behövde
vätgasen inte förvaras under
tryck och dess volym minskade
kraftigt. Varför försöker ni inte
driva fram pengar till forskning
om t ex ersättare för de fossila
bränslena. Det är faktiskt lite
bråttom!
Vänsterpartiet
har tydligen en massa lik i
garderoberna. Frågan är om
det inte är olagligt att t ex
påstå att Cuba är en demokrati. I varje fall är det olagligt
både enligt svensk lag och EGrätt att propagera för odemokratiska styrelseskick. Kanske
är det olagligt att påstå att
man förordar kommunismen!

Kommentarer och synpunkter på tidningens förra
nummer har inkommit men
inte från Lars Leijonborg
Det är på intet sätt märkligt att
Lars Leijonborg inte vill gå i
svaromål. Du har väl hört det
där om tomma tunnor…

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra
idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad
av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera
inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar
honoreras. /Redaktionen
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