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Uselt Reinfeldt! Sluta förfölj sjuka och arbetslösa!
Fredrik Reinfeldt har tydligen behov av att få ge uttryck för
sin, tydligen mycket djupa, vilja att förnedra och skada de
svagaste i samhället. På något annat sätt kan knappast hans
DN-artikel, 2005-09-27, ”Straffa arbetslösa som inte söker
jobb” tolkas. Hans halsstarriga artikel innehåller inte ett
enda konkret förslag till hur mängden arbetstillfällen ska
kunna ökas!
Arbetsgivarnas krav på rationalisering/mekanisering ställs, i vårt samhälle, mot
det sociala ansvaret som arbetsgivaren har mot sina anställda. Är arbetsgivaren
duktig på att rationalisera så blir det mer folk över om inte, samtidigt, försäljningen ökar eller nya produkter eller verksamheter införs. Nya produkter eller
verksamheter skapas ständigt inom företag och förvaltningar i ett samhälle som
utvecklas. Vissa samhällsproblem är dock för stora för att kunna hanteras inom
så små enheter. Då måste samhället träda in och bidra t ex med forskning,
lagstiftning etc. Ett sådant område är användningen av fossila bränslen som helt
enkelt måste reduceras kraftigt. Här borde Sverige kunna bidra till en utveckling
mot ett vätgassamhälle. Istället har man satsat på ett fullständigt vansinnigt
alternativ nämligen etanol! Se vidare denna länk:
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-05-01.rtf
Se framåt och satsa dina resurser på dessa viktiga samhällsproblem istället för
att bete dej som en feodalherre från ett annat sekel!
Söka jobb på annan ort ,
det kravet finns redan idag.
Man måste idag acceptera att
vara hemifrån 16 timmar per
dag, det är kravet från Arbetsförmedlingen. Ska man,
enl. förslaget, söka jobb och
flytta till en annan ort där
maken/makan kanske inte
kan få något jobb? Innebär
förslaget att familjer ska
tvingas flytta isär? Ska
maken/makan som redan har
ett jobb säga upp sig och
flytta till en annan ort och
kanske bli arbetslös där? Är
det inte viktigt att människor

trivs i sitt arbete och sin
miljö?
80 % av a-kasseersättningen Är det alltså
meningen att staten ska sätta
sig över de avtalsslutande
parternas överenskommelse
om minimilön? Ska det bli en
lag på detta? Ska de, idag
avtalsslutande parterna, få
träffa några avtal? Ska de
arbetslösa tvingas gå ur
facket? Accepterar Moderaterna föreningsfriheten?

Söka två jobb per vecka
Endast ca 30 % av de lediga
jobben utannonseras. I AMS
lista finns en delmängd av
dessa. Om en arbetslös ringer
på ett jobb och upptäcker att
man inte alls motsvarar ens
arbetsgivarens formella krav,
ska man då ändå söka jobbet
för att uppfylla Moderaternas
krav på att ha sökt ett jobb?
Kontroll behövs säkert och
den kan säkert bli effektivare.
Men frågan är om dagens
kontroll är så dålig. Innan
man inrättar någon mer
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omfattande kontrollapparat
borde ju detta undersökas!
Ingen kontroll kan ändra att
det går 11 arbetslösa på varje
ledigt jobb! När det gäller sjukskrivningarna så är genomsnittet i riket ca 40 dagar per
person och år. Om man ser på
dem som är borta från arbetet
mindre än en vecka per år så
är den gruppen borta ca 3.3
dagar per år. Problemet är
alltså de som är långtidssjukskrivna. Vissa av dessa har
skadats av arbetet, vissa av
aktiviteter utanför arbetet. När
företaget Ericsson gick som
bäst och miljarderna flödade in
så skadades många av ergonomiskt olämpligt utformade
arbetsplatser. Tar Ericsson
ansvar för detta idag?
Knappast! Det är samhället
som får bära dessa problem i
form av långtidssjukskrivna och
förtidspensionerade. Det
kanske hade varit bättre om
Ericsson inte fått härja fritt
som de gjorde. För samhället
alltså, för de skadade är som
ett blödande sår för samhällsekonomin, för att inte tala om
allt personligt lidande! Det
kanske är bättre att kontrollera
företagen så att de inte skadar
sina anställda! Det vore väl en
bättre modell, att försöka före-

bygga skador, än att låta folk
bli skadade och därefter
trakassera offren!
Är det rimligt att en arbetsgivare
ska bekosta en sjukskrivning som
beror på omständigheter som inte
har ett dugg med arbetet att göra?
Vissa personer som håller på med
farliga idrotter skadar sig ibland
flera gånger per månad och är
borta från jobbet. Sådant ska
givetvis inte arbetsgivaren stå för!
Försäkringsläkare
har redan idag rollen att, på uppdrag av uppdragsgivaren, försöka
förneka att människor är sjuka.
Det finns ju numera många fall där
försäkringsläkaren föreslagit avslag och så skickas personen till
AMS där det bara konstateras att
personen är för sjuk för att kunna
arbeta! Notera att dagens försäkringsläkare inte får undersöka
personen det gäller!
Om nu Socialförsäkringsnämnden
ska avskaffas och beslut fattas av
en försäkringsläkare, är det en
sådan som inte får undersöka de
ifrågasatt sjuka? Ska ett beslut
från en försäkringsläkare kunna
överklagas? Ska OECD:s riktlinjer
följas konsekvent eller ska vissa
delar plockas ut för att man ska
kunna trakassera folk godtyckligt?
Ska konventionerna om de mänskliga rättigheterna gälla även för
sjuka och arbetslösa i Moderaternas samhälle?

problem istället för att skapa
nya problem…
Det löser knappast några problem
att ytterligare förnedra och förfölja
redan hårt drabbade människor!
Det som behövs är ett positivt
tänkande och ett nytänkande, inte
sadistiska metoder! Moderaterna
talar om ”arbetslinjen” men visar
inte med ett enda exempel på hur
nya arbeten ska skapas! Indikerar
att målet med moderaternas
attacker på de svagaste i
samhället inte har som mål att få
ner sjukskrivningarna och arbetslösheten. Tvärtom! Deras förslag
tycks härröra från genuint människofientliga och hänsynslösa känslor som vittnar om en vämjelig
människosyn som knappast hör
hemma i ett civiliserat samhälle.
Om Moderaternas förslag skulle
genomföras kommer troligen fler
att bli utslagna både i arbetslivet
och bland de redan sjuka.
Har du, Fredrik Reinfeldt, aldrig
funderat på att man kanske når
längre med en positiv attityd och
konstruktiva förslag eller kan du
bara se glad och nöjd ut när du
trakasserar och hotar andra
människor?
De flesta människor vill arbeta och
göra ett bra jobb och vill känna att
de betyder något. Din misstro mot
andra människor visar egentligen
bara vilken obehaglig människosyn
du själv har. Kanske är det dags
för dej att gå ut i världen och se
efter hur en arbetslös ser ut!

Försök lösa våra samhälls-

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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