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Debattsvar 2 till Bjarne Medin (s) och facklig ledare. 
 
Tomma tunnor brukar skramla… 
 
De snabba slutsatser om ”kunskaper” som Bjarne Medin drar i sitt 
debattsvar får stå för honom! 
Vad det gäller svensk historia är det lätt att konstatera att tex. all-
män folkskola infördes 1842, vilket var c:a 50 år innan det socialde-
mokratiska partiet fanns! Folkpensionen infördes 1913 av en liberal 
regering på förslag av högern. Jag skulle kunna räkna upp mer, men 
det skulle bli för långt i ett debattsvar. 
 
Rätt nyttjad vård kortar av sjukvårdsköerna, minskar sjukskrivning-
arna, sparar pengar åt samhälle och enskilda samt minskar det per-
sonliga lidandet för dem som är sjuka. Om inte Bjarne förstår detta 
trots att han bla är vice ordf i Skövde omvårdnadsnämnd så kan jag 
bara beklaga honom.  
Vidare så finns det ett antal sjukhus runt om i landet utan eller med 
korta köer, där medborgarna har rätt till vård om de (s)tyrande poli-
tikerna i vår region Västra Götaland är villiga att låta folk åka. Det är 
med en socialistisk regering som folk måste ha privata försäkringar 
för att få vård i tid och det är en socialistiskt regeringen som vill infö-
ra ”stopplagar” mot alternativa vårdinrättningar! 
 
Till sist så insinuerar Bjarne att jag skulle åka snålskjuts på andra och 
bara vara med i A-kassan…  
För honom och alla andra kan jag då meddela att jag har varit med-
lem i Metall sedan 1983 och har varit på flera fackliga utbildningar 
under åren, samt att jag har förtroendeuppdrag inom Metall sedan 
c:a 10 år tillbaka och har det fortfarande genom medlemmarnas för-
troende! 
 
Så Bjarne Medin, att bedöma vem det är som har kunskap om svensk 
historia, sjukvårdspolitik och för en politik för Sveriges medborgare 
överlåter jag med glädje till medlemmarna i LO-kollektivet. 
 
 
Peter Friberg, moderat metallare 
 


