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Wajyha Anan

”Även den som har ett välbetalt arbete har svårt att ta
sig dit den vill när tåget inte går, även den som är frisk
mår inte bra av att se sin kamrat kastas ut ur ett
sjukförsäkringssystem som håller på att förstöras.
Vägen framåt för oss socialdemokrater är ett samhälle
där vi håller ihop, där vi ser varandras gemensamma och
individuella möjligheter och drömmar.”
”Jämställdhet är inte bara politik utan även matematik
så att inte hälften av alla medborgare, hälften av alla
entreprenörer, hälften av alla genier hålls tillbaka bara
för att de har ett visst kön. Det är inte bara rätt utan även
smart.”

Åsa Zetterberg

Ersättare:

Årets distriktskongress hölls 31/3 - 1/4 i Vilhelmina och
fick besök av partiets nye ordförande Stefan Löfvén.
Han talade engagerat om vägen framåt så att Sverige
skall kunna återta sin ledande position vad gäller social
trygghet, jämställdhet och tillväxt. Några citat:

Jenny Andersson
Simon Edvinsson
Kerstin Granberg Lundgren
Carl-Magnus Lundgren
Raimo Sankala

Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska förening

(s)ommarkul på hjul Den 3 juni 11:00
genomför Ålidhem-Sofiehem, Mariehem
och
Tomtebo
s-föreningar
ett
cykelevenemang runt Nydalasjön för hela
familjen med frågesport. Start vid
äventyrsparken, Tomtebo!

Första maj-firande
på Ålidhem
10:30 Samling Ålidhems
centrum.
10:45 Torgmöte med
appeller av bl.a. Gabriel
Wikström,
förbundsordförande i
SSU.
11:30 Avgång mot
Döbelns Park, för
anslutning till
huvudtåget.

Unga örnar
Onsdagen 9 maj hålls ett
öppet möte för alla
intresserade 18:30 på
Tvistevägen 24. Rebecca
Jacobsson kommer att
vara med för att hjälpa
oss att bilda en Unga
Örnar-förening på
Ålidhem.

Notan för skattesänkningarna skickas till Ålidhem
I framtiden kommer vi få svårt att förklara hur Sverige kunde rösta för en
arbetslinje där antalet arbetssökande ökar och sysselsättningen minskar. Eller
varför vi gör människor fattiga och oförmögna att köpa kläder till sig själva och
sina barn, samtidigt som vi ger bidrag till den som unnar sig ett hembiträde, någon
som rastar hunden åt dem eller passar barnen.
Det kommer vara svårt att förklara varför ett så rikt land som Sverige valde att göra
sjuka, arbetslösa och barnfamiljer fattiga. För kostnaden att utrota barnfattigdomen
är ett jobbskatteavdrag. Det kommer vara svårt för oss att förklara vad man gjorde
med några hundralappar. Studenterna har ju ännu inte fått dem, men däremot fått
den ökade inflationen som de innebar. De får hoppas på att det i framtiden finns en
arbetslinje som skapar arbeten och inte bara fattigare arbetssökande.
Det kan förklaras och det kommer förklaras med att löftena saknade
innehållsförteckning. Att vi inte fick veta att jobbskatteavdraget kostade oss ökad
barnfattigdom, att flera sjuka som var oförmögna att arbeta skulle tvingas till
socialbidrag och att det skulle innebära fler besparingar i en redan besparad vård.
Det kallas väl baksmälla, när man på dagen efter får igen för det roliga man hade
på lördagen.
Men det är ingen baksmälla, då notan för de rikas skattesänkningar nu skickas till
Ålidhemsborna, där barnfattigdomen växer i takt med att fattigdomen växer.
Samtidigt som vissa i samhället har fått kraftigt höjda löner och bonusar, samt
väldigt stora skattesänkningar.
Nu i år ska Västerbottens Läns Landsting spara nästan 150 miljoner. Socialminister
Göran Hägglund(kd) säger sig vilja satsa på vården men regeringen tillskjuter inte
de pengar som behövs. Notan för de tidigare skattesänkningarna skickas till i
Västerbottensborna. Och de på Ålidhem som fått några hundralappar extra kommer
inte långt när andra har fått flera tusenlappar. En del kan köpa sig förbi vårdköer på
sjukhus, där skattebetalarna betalar utrustningen och ägarna står för
aktieutdelningarna och bonusar.
Regeringen skickar notan till Ålidhem, när andra får de stora skattesänkningarna.
Det är pensionärerna som behöver hemhjälp som får notan för de rikas städhjälp.
Det är de fattiga familjerna som inte har råd med bussbiljetter inom staden, som får

notan för Wallenbergs familjedagar på Café Opera, nu när restaurangmomsen
sänkts.
För det kommer väl att vara så vi förklarar det, att människor som röstade inte
brydde sig, inte ville veta eller inte visste vem som skulle få notan för de redan
välbärgades begär efter mer.
Men det finns en sak vi aldrig kommer att kunna förklara, utförsäkringarna. Att ta
bort all sjukersättningen efter en viss tid, istället för när personen ifråga är frisk och
till arbetsmarknadens förfogande, det är oförklarligt. Att tvinga sjuka till att sälja
alla tillgångar och leva på noll kronor, är en skamlighet vi aldrig kommer att kunna
förklara. För det är i så grunden integritetskränkande och brutalt, att ett samhälle så
rikt som Sverige där champagne hälls i vasken och staten betalar bidrag till butlers,
inte skulle ha råd att ge de som har drabbats av sjukdom en dräglig ersättning så att
de kan få ha ett drägligt liv.
Den mänskliga avundsjukan är som värst, när den rike inte unnar den fattige ett öre
mer, när den friske rycker undan kryckorna på den sjuke. Det ska inte vara så här i
Sverige. På första maj är du välkommen att demonstrera tillsammans med oss för
ett bättre samhälle!

Vill du bli medlem i socialdemokraterna?
Skicka ett mail till expen@umesosse.se eller ring 090-15 65 95
Välkommen också att besöka expeditionen på Umestan.

Besök oss gärna på webben:
www.umesosse.se

