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SVAR TILL INGERS INSÄNDARE TORSDAG 29 SEPT I VB . 
 

 
Det är nu som kaos råder! 
 
Av någon anledning så vill företrädare för socialdemokratin gärna skriva ”högern” om mo-
deraterna i nedsättande ton, samt skriva in en rad falskheter i sina insändare. Detta gör 
även signaturen ”Inger” i VB torsdag 20 september. 
 
Vad Inger skriver går i korthet ut på att om moderaterna tillsammans med de övriga parti-
erna i Alliansen får regera så skulle allt bli kaos, ingen trygghet på jobbet, ingen skulle ha 
råd att leva och man blir tvungen att sälja det man äger…   
Tror verkligen Inger själv på det hon skriver? Risken är faktiskt att hon gör det, då många 
människor är så indoktrinerade efter att socialdemokratin har styrt landet i det närmaste 
utan avbrott runt 70 år. 
 
Det som socialdemokrater gör är att de binder upp folk med höga skatter och ”bjuder till-
baka” med bidrag. Vidare så odlar de vidare på myten att skatterna går till vård-skola-
omsorg, när verkligheten är något helt annat.  
Inger, förklara gärna för medborgarna varför de får mindre vård trots höjda skatter här i 
Västra Götaland. Förklara också varför socialdemokraterna i så många år stretat emot de 
moderata kraven på att patienter får bli behandlad på valfritt sjukhus. Förklara hur en sjuk-
vårdskö kan vara lönsam och varför man vägrar folk bli behandlade på fristående sjukhus 
när det är billigare än de egna landstingsägda.  
 
När det gäller säkra jobb, så finns det inga sådana inte ens bland statsanställda! Det är 
endast de företag som är lönsamma som kan skapa arbete till fler, men när (s) tvingar fö-
retagen att stå för de första sjukskrivningsveckorna och efterföljande kostnader och 
många andra regler, hur tror ni att någon småföretagare vågar ta steget att anställa? 
 
Nej, med den överbuds- och skattepolitik som (s) och vänsterkartellen står för är förödan-
de för landet på lång sikt och vem skall tillsist betala alla de bidrag som ni delar ut, när fär-
re och färre arbetar?  
 
Vad moderaterna står för är att arbete skall löna sig före bidrag och att företag skall ha råd 
att anställa folk. Vi anser att när det inte lönar sig att gå från bidrag till arbete så är något 
fel i samhället och då måste man ändra på det som är fel. 
 
Och till sist Inger, när du skriver in sifferuppgifter och historiska fakta så kolla dem först, 
för du hade en mängd felaktiga sådana i din insändare. 
 
 
Peter Friberg, moderat metallare 


