
SS ocialminister Maria Larsson är
för allmoseutdelning via kyrkor-
na till fattiga och har politiskt
lagt grunden till miljardvinster

till överklassens aktieägare.
Vi har sett hur socialminister Maria

Larsson delar ut kristdemokraternas vit-
sippspris till Hemköps föreståndare i
Värnamo. Detta för att butiken delar ut mat-
kassar med utgångna matvaror för vidare
distribution till fattiga via kyrkorna. Vad är
det egentligen för samhälle Maria Larsson
vill ha?
Vi har aldrig haft en sådan massarbetslös-

het som nu. En fjärdedel av våra ungdomar
står utan arbete och arbetslöshetsförsäkring-
en är snart ett minne blott. Sjuka kastas ut i
ett desperat utanförskap när deras rätt till
ersättningar plockas bort. Rädda barnen

redovisade förra veckan att mängden fattiga
barn accelererar hårresande akut.
Klassklyftorna är skriande. Människor står
helt utblottade och aldrig har väl ångestni-
vån varit högre bland fattiga, sjuka och
arbetslösa än nu.
Samtidigt kunde man på ett annat ställe i

tidningen läsa att man i 39 stora svenska
bolag ”efter fjolårets vinstexplosion låter
miljarderna regna över sina aktieägare”,
närmare bestämt 131 miljarder kronor.
131 000 miljoner!

VART ÄR VI STILLATIGANDE på väg? Mot
ett samhälle där välfärdssystemen slås sön-
der och fattiga får be om datumutgångna
matvaror som allmosor via kyrkorna samti-
digt som miljardregnet fortsätter över
aktieägarna. Är det inte dags att ersätta det

egoistiska och giriga samhälle som Maria
Larsson vill skapa med ett fungerande väl-
färdssamhälle som baseras på omtanke och
solidaritet? Om Maria Larsson står för krist-
na ideal, så får jag kalla kårar längs ryggra-
den. Det är en amerikansk präglad fattig-
vård som etablissemanget ser som lösning-
en på ”utanförskapet”. Frikyrkor där fattiga
människor med mössan i hand skall gå för
att få matkassor med sig hem med matvaror
som inte längre går att sälja i butikerna. Det
är en gammal förlegad filantropi som känns
väldigt anstucken av inhumanism och förakt
mot svaga grupper i samhället. 

Curt Vang, 
kummunfullmäktigeledamot för
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Välfärdssystemen slås sönder

AA
v och till, under senare år,  har
kommunals medlemmar, mesta-
dels lågavlönade kvinnor, mani-
festerat utanför kommunhuset

här i Gislaved.  
På en konferens med Sveriges

Kommuner och Landsting (SKL), som är
arbetsgivarorganisationen inom offentlig
sektor, tog  finansminister Borg åter strup-
tag på de lågavlönade kvinnorna. 
” Ni har varit usla förhandlare” tillrättavi-

sade Borg de församlade politikerna och
tjänstemännen. Den påstådda uselheten
består då i att SKL gått med på alldeles för
höga ingångslöner. Utfallet är hånfullt och
cyniskt. Borg begär att SKL ska sänka
lönerna för de alla lägsta betalda kvinnorna.
På SKL- konferensen bedyrade Borg att han
alls inte är ute efter att hålla tillbaka alla
löner i offentlig sektor, bara ingångslöner-
na.  
För det första finns det ett direkt sam-

band mellan ingångslön och genomsnittlig
lön, tydligt visad i en undersökning utförd

av tidningen Kommunalarbetarens eminen-
te Bengt Bergsmark. Ju lägre ingångslön
desto lägre genomsnittslön. Detta är Borg
naturligtvis medveten om. Han skjuter in
sig på ingångslönerna för att sätta press på
de offentliganställdas löner i allmänhet. 

Allt enligt EU:s direktiv. När banker och
finansinstitut ställer till med finanskris skall
de offentliganställda betala notan, lyder bul-
letinen från Bryssel. 

VISST ÄR DET TIDSTYPISKT att Borgs
utfall mot de offentliganställdas löner kom
samma vecka som näringsminister Maud
Olofsson sitter med fingrarna djupt fast i
statliga Vattenfalls tyska fallskärmsburk.
125 miljoner stör inte regeringen och i vart
fall inte Olofsson, som var informerad av
uppgörelsen. I stället förfasar sig Borg över
att kommunerna betalar skamligt höga (!)
löner till timanställda vårdbiträden.  Vilket
är en flagrant inblandning i parternas göran-
den och låtanden både i Sverige i stort men
även för Gislaveds kommuns del.    

Erik Anderson, 
kommunstyrelseledamot för 
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Högern vill sänka kvinnors löner

JA TILL ALLIANSFRIHET OCH NEUTRALITET
NEJ TILL SVENSKT DELTAGANDE I NATOS KRIG

Finansminister Anders Borg


