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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 

http://www.skrivunder.com/647__fattigdom
http://www.skrivunder.com/aterinfor_tjanstemannaansvaret_enligt_finsk_modell
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10680
https://mobile.facebook.com/events/470144069854957?_ft_=top_level_post_id.10205919752288472%3Atl_objid.10205919752288472%3Athid.165664391070%3A306061129499414%3A3%3A0%3A1459493999%3A7232992677430163883
http://www.slussa.se/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/diplomat-hade-oskattade-tillgangar-utomlands
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/prinsessa-pa-lista-over-skattesmitare-1
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mannen-som-satte-stopp-for-skatteflykten-1
http://www.svt.se/ug/se-program/uppdrag-granskning-sasong-16-avsnitt-7
http://www.svt.se/ug/se-program/uppdrag-granskning-sasong-16-avsnitt-7
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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? 

https://www.youtube.com/watch?v=yQTjXPBftic
http://www.expressen.se/dinapengar/man-har-dubbelt-sa-mycket-tjanstepension/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/695272?programid=1637
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6397374
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6397459
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/visselblasarna-hamnar-i-en-regeldjungel/
http://www.dn.se/debatt/repliker/identitetsskydd-for-visselblasare-viktigt/
http://www.dn.se/debatt/repliker/utredningsforslagen-alltfor-svara-att-tillampa/
http://www.dn.se/debatt/regeringsforslaget-om-visselblasarskydd-for-svagt/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Ett-sarskilt-skydd-mot-repress_H303128/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Ett-sarskilt-skydd-mot-repress_H303128/
http://www.gp.se/ekonomi/1.3026187-folkvalda-betalade-inte-skatt
http://www.svt.se/ug/chatta-med-reportrarna-om-de-formogna-skattesmitarna
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/naringslivshojdare-gomde-190-miljoner
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ville-ha-extra-sekretess-for-skattesmitare-1
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-tungviktare-gomde-pengar


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

Aftonbladet 2016-03-23 Vinster i välfärden är stöld av våra pengar
SVT 2016-03-23 Medier i sammarbete efter it-attack
VLT 2016-03-22 Avskaffa allmän visstid
Expressen 2016-03-21 "Operation Fjord" har satt press på fusket
Expressen 2016-03-20 Regeringen bjuder in medier efter it- attack
GP 2016-03-20 Så undviker du att bli sjuk av stress
SkövdeNyheter 2016-03-19 Gräns vid sex månader kvar
SkövdeNyheter 2016-03-19 Man kan aldrig sätta tidsgräns på en sjukdom
SkövdeNyheter 2016-03-19 Dubbelt så många kvinnor som män utförsäkrade
SVT play 2016-03-19 It-attack mot svenska medier

LO Bloggen 2016-03-19
Lobbyister för vinstdrift i välfärden har inte folket 
med sig

DN 2016-03-18 Vi behöver reglera vinsterna i välfärden
NEWS 55 2016-03-17 Sluta skydda den ekonomisksa adeln !
GT 2016-03-17 Han har stridit mot skattesmitare i 20 år
VF 2016-03-17 Satsa på socialtjänsten

Läkartidningen 2016-03-17
Brittisk läkare kan förlora leg efter att ha "vilselett" 
domstolar

Newsner 2016-03-17
Experten: Utmattning drabbar dem som är starka och
omtänksamma

Stadsmissionen.se 2016-03-16 Matmissionen har brunnit ned

http://stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Nyhetsarkiv-Social-verksamhet/Matmissionen-har-brunnit-ned/
http://www.newsner.com/2016/03/experten-utmattning-drabbar-de-som-aer-starka-och-omtaenksamma/
http://www.newsner.com/2016/03/experten-utmattning-drabbar-de-som-aer-starka-och-omtaenksamma/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Brittisk-lakare-kan-forlora-leg-efter-att-ha-vilselett-domstolar/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Brittisk-lakare-kan-forlora-leg-efter-att-ha-vilselett-domstolar/
http://www.vf.se/asikter/ledare/satsa-pa-socialtjansten
http://www.expressen.se/gt/han-har-stridit-mot-skattesmitare-i-20-ar/
http://www.news55.se/kronikor/sluta-skydda-den-ekonomiska-adeln/?utm_source=Facebook&utm_medium=news55&utm_campaign=sluta-skydda-den-ekonomiska-adeln
http://www.dn.se/debatt/vi-behover-reglera-vinsterna-i-valfarden/
http://loblog.lo.se/valfard/lobbyisterna-for-vinstdrift-i-valfarden-har-inte-folket-med-sig/
http://loblog.lo.se/valfard/lobbyisterna-for-vinstdrift-i-valfarden-har-inte-folket-med-sig/
http://www.svtplay.se/video/7129063/it-attack-mot-svenska-medier/svt-nyheter-19-mar-23-30
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/153929c47e491c9e
http://www.skovdenyheter.se/article/man-kan-aldrig-satta-en-tidsgrans-pa-en-sjukdom/
http://www.skovdenyheter.se/article/grans-vid-sex-manader-kvar/
https://www.gp.se/ekonomi/1.3031145-sa-undviker-du-att-bli-sjuk-av-stress
http://www.expressen.se/nyheter/regeringen-bjuder-in-medier-efter-it-attack/
http://www.expressen.se/dinapengar/operation-fjord-har-satt-press-pa-fusket/
http://vlt.se/asikt/debatt/1.3685319-debatt-avskaffa-allman-visstid
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/medier-i-samarbete-efter-it-attack
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22489493.ab
http://www.slussa.se/
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.3657553-chatta-om-depression
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.3660058-viksang-har-infort-en-ny-metod
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.3660668--viktig-signal-till-vardcentralerna-
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.3660051-flera-risker-pa-langre-sikt-vid-fel-behandling
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.3660052--resurserna-racker-inte-till-


Hela Hälsingland 2016-03-16
Kvinna har väntat nio månader på 
aktivitetsersättning - anmäler försäkringskassan

GP 2016-03-16 Folkvalda betalar inte skatt

Dagens opinion 2016-03-16
Allt färre företagare värvar genom 
arbetsförmedlingen

ETC 2016-03-16 Sextimmarsdagen gör succé - då sätter M stopp
DN 2016-03-16 Bankerna måste ansvara för kundernas kontantbehov

akademssr.se 2016-03-16
Det yttersta ansvaret - socialtjänstens kris och 
utmaningar

Läkartidningen 2016-03-16 Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik
Dagens samhälle 2016-03-16 Välfärdsjobben givande men psykiskt påfrestande
Dagens Arbete 2016-03-15 Arbetsgivarna och facket har svikit de mest utsatta

Aktuellt fokus 2016-03-15
Maktelitens skattesmitning mer än invandringen 
och försvaret tillsammans

SvD 2016-03-15 Tunga företagsledare smet från skatt
Dagens Nyheter 2016-03-15 Förebygg demens- låt hjärnan ha roligt
Aftonbladet 2016-03-15 Sjuka av jobbet dubbelt svikna
Läkartidningen 2016-03-15 Läkare i krigets Syrien berättar
P4 Jämtland 2016-03-15 Försäkringskassan: Håkan kan visst jobba
P4 Jämtland 2016-03-15 Tvingades sluta som travtränare - blev utförsäkrad
Kommunalarbeta
raren 

2016-03-15 Kommunal: "Behövs bättre anmälningar"

Kommunalarbeta
ren

2016-03-15 LO går inte i konflikt för försäkring

Kommunalarbeta
ren

2016-03-15 Hennes ryggskada gav ingen ersättning

Kommunalarbeta
ren

2016-03-15 Arbetssjuka lämnas utan skydd

Expressen 2016-03-13 De fick 13,2 miljoner- ordnade ett jobb
Göteborgs Posten 2016-03-13 Ge alla långtidsarbeslösa generellt anställningsstöd

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/  

http://www.civil.se/72-timmar/
http://www.dn.se/debatt/bankerna-maste-ansvara-for-kundernas-kontantbehov/
http://www.etc.se/inrikes/sextimmarsdagen-gor-succe-da-satter-m-stopp
http://www.dagensopinion.se/allt-f%C3%A4rre-f%C3%B6retag-v%C3%A4rvar-genom-arbetsf%C3%B6rmedlingen
http://www.dagensopinion.se/allt-f%C3%A4rre-f%C3%B6retag-v%C3%A4rvar-genom-arbetsf%C3%B6rmedlingen
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http://www.expressen.se/nyheter/de-fick-132-miljoner--ordnade-ett-jobb/
http://www.ka.se/arbetssjuka-lamnas-utan-skydd
http://www.ka.se/hennes-ryggskada-gav-ingen-ersattning
http://www.ka.se/lo-gar-inte-i-konflikt-for-forsakringen
http://www.ka.se/kommunal-behovs-battre-anmalningar
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6389556
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6389605
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Lakare-i-krigets-Syrien-berattar/
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article22447987.ab
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forebygg-demens-lat-hjarnan-ha-roligt/
http://www.svd.se/tunga-foretagsledare-smet-fran-skatt
http://aktuelltfokus.se/?s=maktelitens+skattesmitning+mer+%C3%A4n+invandringen+och+f%C3%B6rsvaret+tillsammans
http://aktuelltfokus.se/?s=maktelitens+skattesmitning+mer+%C3%A4n+invandringen+och+f%C3%B6rsvaret+tillsammans
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