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Svar på Insändare / debatt  
 
Hela Sverige FÖRLORAR på en (s)-regering! 
 
Äntligen har Dan Gabrielsson tagit till pennan, visserligen har varken 
han elller kommunal ännu svarat på mina två insändare från i våras, 
men jag får väl ha överseende med det. Vi vet ju alla att det är myck-
et att göra för att förbättra de kummunal- och vårdanställdas villkor i 
arbetslivet eftersom vi har haft en s-regering nu i åtta år. 
 
Dan skriver i Debatt 3/9 ”Jag vill ha ett samhälle som inte är så hårt 
som idag. Ett samhälle där klassklyftorna inte är så stora som de är 
idag. Ett samhälle där alla känner sig nöjda och tillfredsställda”. 
  
Detta nuvarande hemska samhälle som Dan skriver om är det som 
socialdemokraterna har byggt under flera årtionden och har regerat i 
de senaste 8 åren! 
 
Sedan gör han ett utfall på ”HÖGERN” för att försöka skrämma sina 
medlemmar in i fållan ifall de har funderat på det moderata frihets-
budskapet.   
 
Varför är facken och socialdemokraterna så rädda för att de anställda 
ska kunna bestämma själva över sina liv och villkor?  
Varför ville inte socialdemokraterna låta personalen på t.ex Tida-
holms vårdcentral ta över driften och sedan kunna få uppleva den 
känsla som Dan beskrev i sin artikel? 
 
Kan det vara så att de är rädda för att mista alla de pengar och den 
maktfullkomlighet som det innebär att ha medlemmarna i ”fållan”?  
Dan själv är ju betald med medlemspengar, 23500 kr/mån plus so-
ciala avgifter för att jobba fackligt/politiskt under 9 månader i valrörel-
sen! 
 
En sak vill jag ge Dan rätt i, Valet den 15 september är viktigt! 
Det handlar om att cementera det gamla socialistiska ELLER att 
skapa ett samhälle där varje människas frihet att bestämma över sig 
själv, sitt liv och sin familj står främst på dagordning. 
 
 
Peter Friberg, ordf Moderata löntagarrådet Skaraborg 
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