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1. ”Vi är inget aprilskämt! Försäkringskassan är det!” Manifestation
på Mynttorget utanför riksdagshuset den 1 april kl 12
Vi är inget aprilskämt! Försäkringskassan är det! Manifestation på Mynttorget utanför
riksdagshuset
Den 1 april uppmanar jag ALLA att protestera! Vi är inget aprilskämt men
försäkringskassan är! Dags att ta de sjuka på allvar om inte det svenska folket ska
anmäla till EU!!!!
Klockan 12.00 på MYNTTORGET i Stockholm och jag uppmanar HELA Sverige att
göra detsamma kl 12.00 i era städer!
NI GÖR ERA EGNA SKYLTAR MEN TÄNK PÅ ATT INTE SÄTTA UTSATTA
GRUPPER MOT VARANDRA, UTAN FOKUS PÅ DAGENS DEMONSTRATION!
INGA PERSONANGREPP!
Om ni är osäkra på texten så kontakta mig, Jag är arrangören för den här
demonstrationen: asa.andersson@live.com
Tillsammans går vi sedan till regeringshuset och överlämnar nedanstående
protestlista, så gå även in på den och skriv under!
Alla har rätt till ett värdigt liv
Skriv även under denna: Återinför tjänstemannaansvaret enligt finsk modell
och: 64,7 % = Fattigdom (Sjukersättning)

2. Förmögna svenskars skatteflykt – Välfärden står på spel
Uppdrag Granskning 2016-03-16 Förmögna svenskars skatteflykt - Välfärden
står på spel
Mannen som satte stopp för skatteflykten
Medlem i kungafamiljen på lista över skattesmitare
Diplomat hade oskattade tillgångar utomlands

23 ledande näringslivstoppar gömde pengar utomlands
Ville ha extra sekretess för skattesmitare
Näringslivshöjdare hade 190 oskattade miljoner
Finansminister Magdalena Andersson: "– Det här är regler som vi haft under lång tid
och som gäller för alla medborgare. Det är ju lite av en tradition i Sverige att det ska
bli rätt snarare än att bestraffa, fortsätter Andersson och gör en jämförelse med
fartkameror.
– Först har vi en skylt som varnat för fartkameror innan de kommer. Där är fokus på
att man ska sänka farten snarare än att man ska betala ut så mycket trafikböter som
möjligt."
Chatt med reportrarna om de förmögna skattesmitarna
Skatteverket har fått direktiv att vara "generösa" i sin bedömning. Man talar om att
det ska vara "lätt att göra rätt"..
GP 2016-03-16 Folkvalda betalar inte skatt

3. ”Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm
om allvarliga missförhållanden”
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden Regeringens proposition 2015/16:128
DN 2016-03-19 Regeringsförslaget om visselbåsarskydd för svagt
DN 2016-03-21 Utredningsförslagen alltför svåra att tillämpa
DN 2016-03-24 Identitetsskydd för visselblåsare viktigt
DN 2016-03-11 Visselblåsare hamnar i en regelljungel

4. Pensionssystemet är ojämställt
Låga pensioner oroar politikerna
Fack och arbetsgivare vill inte ändra hur pensionssystemet fungerar
"_ _ Orsaken till att män får ut dubbelt så mycket är att arbetsgivaren normalt betalar
in 4,5 procent till tjänstepensionen på löner upp till ungefär 37000 kronor i månaden.
På löner över 37000 kronor så betalas 30 procent in till tjänstepension. Och då män
tjänar mer, så gynnas de av systemet._ _"
Studio Ett om pensionssystemet 30 minuter in i programmet
"_ _Genomsnittlig total pension för kvinnor är ca 13 0000 kronor, för män ca 20 000
kronor_ _"
Expressen 2016-03-24 Män har dubbelt så mycket tjänstepension
(När beslutet om pensionssystemet togs ställde en tv-reporter en fråga till
fackombudsmannen, med anledningen av den tjänstepension som fack och
arbetsgivare just förhandlat fram : "Men är det här verkligen rättvist?" Den kvinnliga
fackombudsmannen svarade: "Vem har sagt att det ska vara rättvist?"... Hur kan det
komma sig att denna orättvisa inte har ifrågasatts tidigare? /Maria W)

5. Hur styr vinstintresset vården? Carema Memorial Day /Video/
Carema Memorial Day 2016 2016-02-25 Hur styr vinstintresset vården?

Gemensam Välfärd Stockholm arrangerade för fjärde året Carema Memorial Day för
att belysa utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn och den verksamhet som
bedrivs av vinstdrivande aktörer.
Regeringen har tillsatt Välfärdsutredningen, som ska vara klar i november 2016, för
att pröva hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör
regleras. Ilmar Reepalu regeringens utredare och f d kommunalråd i Malmö , berättar
om utredningen.
Övriga medverkande:
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet. Torbjörn Dalin,
utredare och ekonom på Kommunal. Kent Werne, författare, som under kvällen också
fick årets Caremapris: boken Guldfeber av Robert Nyberg.

6. Den psykiska ohälsan ökar (VLT – Västmanlands läns tidning)
2016-03-15 Resurserna räcker inte till
2016-03-15 Fler risker på längre sikt vid fel behandling
2016-03-15 Viktig signal till vårdcentralerna
2016-03-15 Viksäng har infört en ny metod
2016-03-15 Chatt om depression

7. Nytt under ”Övrig debatt” på www.slussa.se
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LO Bloggen
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Läkartidningen
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Newsner
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Stadsmissionen.se 2016-03-16

Vinster i välfärden är stöld av våra pengar
Medier i sammarbete efter it-attack
Avskaffa allmän visstid
"Operation Fjord" har satt press på fusket
Regeringen bjuder in medier efter it- attack
Så undviker du att bli sjuk av stress
Gräns vid sex månader kvar
Man kan aldrig sätta tidsgräns på en sjukdom
Dubbelt så många kvinnor som män utförsäkrade
It-attack mot svenska medier
Lobbyister för vinstdrift i välfärden har inte folket
med sig
Vi behöver reglera vinsterna i välfärden
Sluta skydda den ekonomisksa adeln !
Han har stridit mot skattesmitare i 20 år
Satsa på socialtjänsten
Brittisk läkare kan förlora leg efter att ha "vilselett"
domstolar
Experten: Utmattning drabbar dem som är starka och
omtänksamma
Matmissionen har brunnit ned

Hela Hälsingland 2016-03-16
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Dagens opinion
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Kvinna har väntat nio månader på
aktivitetsersättning - anmäler försäkringskassan
Folkvalda betalar inte skatt
Allt färre företagare värvar genom
arbetsförmedlingen
Sextimmarsdagen gör succé - då sätter M stopp
Bankerna måste ansvara för kundernas kontantbehov

Aktuellt fokus
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Det yttersta ansvaret - socialtjänstens kris och
utmaningar
Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik
Välfärdsjobben givande men psykiskt påfrestande
Arbetsgivarna och facket har svikit de mest utsatta
Maktelitens skattesmitning mer än invandringen
och försvaret tillsammans
Tunga företagsledare smet från skatt
Förebygg demens- låt hjärnan ha roligt
Sjuka av jobbet dubbelt svikna
Läkare i krigets Syrien berättar
Försäkringskassan: Håkan kan visst jobba
Tvingades sluta som travtränare - blev utförsäkrad

2016-03-15

Kommunal: "Behövs bättre anmälningar"

2016-03-15

LO går inte i konflikt för försäkring

2016-03-15

Hennes ryggskada gav ingen ersättning

2016-03-15

Arbetssjuka lämnas utan skydd

2016-03-13
2016-03-13

De fick 13,2 miljoner- ordnade ett jobb
Ge alla långtidsarbeslösa generellt anställningsstöd

Läkartidningen 2016-03-16
Dagens samhälle 2016-03-16
Dagens Arbete
2016-03-15

PS: Är du förberedd om krisen kommer? Civilförsvarsförbundet har skapat webb-utbildningen
"72 timmar" som ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap för att klara 72 timmar.
Kostnadsfritt! 72 timmar http://www.civil.se/72-timmar/

