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INSÄNDARE – SVAR TILL DAN GABRIELSSON . 
 
 
Visst s(m)akar det ljuvligt! 
 
För några dagar sedan ondgjorde sig Dan Gabrielsson (s) över den nya politiska kartan 
där moderaterna med Fredrik Reinfeldt enligt de flesta undersökningar är de mest populä-
ra. Vad är det som oroar och vad vill Dan som är facklig/politisk samordnare för Kommu-
nal i Skaraborg?  
 
Han är rädd för att sossarna skall tappa makten och de födkrokar som vänsterkartellen 
har tillskapat sig under den långa maktperiod som de har haft. Han är rädd för att Sveri-
ges medborgare börjar inse att sossarna har lurat dem i alla år med att höjda skatter, mer 
bidrag och kollektiva lösningar skall leda till välfärd. Dan och hans gelikar är rädda för att 
medborgarna i Sverige skall inse att ”Stopp-lagar” mot alternativa lösningar är vansinne 
och att det är bla inom den privata vården som hans medlemmar får högre lön och mer 
meningsfulla uppgifter. 
 
Vad vill Gabrielsson göra då? För det första vill han att en stor del av fackföreningarnas 
pengar skall gå till utbildning i facklig/politisk utbildning, så att de kan skrämma och indokt-
rinera medlemmarna lagom till valet. För det andra vill han värna om makten som sossar-
na och facket har lurat till sig under åren, för dessa har inget intresse av att ge massorna 
egen makt. 
 
Det vore bättre om Dan och hans vänner gjorde en analys av sin medlemskår, för då skul-
le de snart inse att medlemmarna i de olika fackföreningarna har vitt skilda uppfattningar 
politiskt. Det är inte längre så att bara för att man är löntagare så är man socialdemokrat. 
Det som de olika opinionsundersökningarna visar är just det att folk har börjat inse att so-
cialdemokraterna och fackpamparna bara vill ha makten och inte vill låta medborgarna 
besluta över sina liv själva. 
 
Det medborgarna börjar inse är att moderaterna står för följande; 

• Vanligt folk skall kunna leva på sin lön utan bidrag. 
• Det skall vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. 
• Alla ska få vård när man behöver det, utan att stå i långa sjukvårdsköer. 
• Skolan skall vara en lärande skola och inte någon förvaringsplats. 
• Den enskildes makt att styra över sitt eget liv. 

 
Det är nu 18 månader till valet i september 2006 och frågan är; Skall ett maktfullkomligt 
parti som socialdemokraterna (med massor av skandaler i bagaget) styra över folket eller 
tillåter sig Sveriges medborgare att själva ta makten över sina liv? 
 
Jag älskar Sverige och jag tror på medborgarnas förmåga att styra sina egna liv! 
 
 
Peter Friberg (m)etallare 


