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Inte ok när politiker sprider rena lögner
Jenny Rydberg
Centerpartiet i Emmaboda
Nu är det endast sex veckor kvar till valet och åter igen kan vi varje dag läsa om vad alla
partier har för brister i sin vision om framtiden. Sociala medier och tidningar gräver allt
längre bak i tiden för att få den där perfekta storyn av vad de olika riksdagsledamöterna har
sagt och gjort. Samtidigt slår vi oss för bröstet och delar friskt vidare. Och det är ok. Det
tillhör spelets regler. Även om denna handling gör det svårare för människor att våga
engagera sig politiskt så får man göra så. Sen kan man ifrågasätta om det hjälper oss att få
fram just politiken.
Det som däremot inte under några omständigheter är ok är när politiker sprider rena rama
lögner, eller ”alternativa fakta”. Då har man genast gått över gränsen till vad som är folkets
rättighet att få en verklig bild av vad de röstar på.
Jag kommer aldrig gå till val via lögner eller ändra mina värderingar för att fiska röster. Sedan
Centerpartiet röstade ja till regeringens lagförslag om att ge ensamkommande en ny chans
att få stanna i Sverige har det skvallrats friskt om att C skulle gå ihop med S och splittra
Alliansen. Så kan man inte tolka det. Man kan bara inte tycka lika i precis allt och det ger väl
ändå ett större förtroende när ett parti faktiskt står för det de gick till val på?
Vi kunde alla i höstas läsa om att LO satsar 30 miljoner kronor på att vinna valet åt
Socialdemokraterna i år och jag undrar hur många gånger jag har hört Stefan Löfven upprepa
orden ”Vi sänker inga löner i alla fall”. I en valfilm som LO släppte i våras kan man höra att en
röst på Alliansen skulle innebära att man blir av med sitt jobb följt av andra cyniska lögner.
En kvinna säger ”Jag som undersköterska har en lön på 24 200 kr. Att sänka med 30 procent
innebär att jag som ensamstående inte kommer ha råd med någonting”.
Jag är själv undersköterska och kanske är det därför jag har fått flest frågor om just den här
frågan.
Nej, vi sänker inga löner. I själva verket skulle löntagaren få mer pengar i plånboken om
Alliansen vann, det är fakta.
Centerpartiet och övriga Allianspartiers förslag om inträdesjobb handlar om att ge nyanlända
och unga utan gymnasieexamen en chans att skaffa sig arbetserfarenhet. Om de inte kan
precis allt som krävs på en arbetsplats från dag ett så skall de samtidigt kunna ägna en del av
tiden till vad som kan ses som praktik. De skall få 30 procent utbildning eller upplärning och
70 procent arbete. Lön utgår för jobbet, men inte full lön eftersom man inte jobbar fullt ut.
Om valet står mellan jobb eller leva på bidrag så är det självklart bättre med jobb.

Arbetslösheten bland inrikes födda ligger på 3,7 procent vilket är bra. Bland utrikes födda är
arbetslösheten 20,5 procent.
De skall inte ha en lägre lön hela tiden. Anställningen får innehas i maximalt 3 år.
Provanställningen varar i 2 år och går därefter över i en tillsvidareanställning.
Kan då arbetsgivaren sparka den anställde innan de 2 åren gått så att personen blir utnyttjad
och får börja om hela tiden?
Nej, även om den anställde byter arbetsgivare så fortsätter tiden att räknas ner. Därefter så
är personen upplärd och har då också fått både erfarenhet och referens.
För att hela Sverige skall leva behöver vi människor som bosätter sig, utbildar sig och jobbar.
En social status ger både självförtroende och sammanhang. För när människor har jobb och
någonstans att bo så bevaras samhällsservisen och utvecklas. Skolan lägger inte ned, affären
överlever och bensinmacken finns kvar.
Det är snart val och vi kommer hinna bli frustrerade ett antal gånger av det vi läser och hör.
Många gånger helt i onödan. Vi står inför ett vägval och jag har valt min väg. Jag väljer att gå
framåt och jag väljer Centerpartiet.

