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Allt färre vill lära sig
tyska. Vilka språk kan
du?

frågan
I Sverige har vi valt att
ha trygghetsförsäkring-
ar som omfattar alla. Vi
betalar alla, via arbete,
till sjukförsäkringen och
vi får ut ersättning för
inkomstbortfallet om vi
skulle drabbas av sjuk-
dom eller en olycka.

Alternativet är att var
och en tecknar sin egen
försäkring. Men det skul-
le inte bara bli dyrt för
var och en av oss, många
skulle förmodligen inte
heller få teckna någon för-
säkring, eller få betala en
mycket hög premie. Det
gäller till exempel män-
niskor som har arbeten
med hög risk att skada
sig, människor som har
en ärftlig sjukdom eller
en funktionsnedsättning.

När taket i sjukförsäk-
ringen inte hänger med
löneutvecklingen blir be-
hovet av privata försäk-
ringar större.

I allt större utsträck-
ning drabbas även medel-
inkomsttagare av de låga
taken. Redan idag omfat-
tas många löntagare av
kollektivavtalade försäk-
ringar. Vi ser redan hur
fler löntagare tvingas sö-

ka sig till privata lösning-
ar, och därmed får betala
både två och tre gånger
för ett försäkringsskydd
som borde täckas av de
gemensamma försäkring-
arna.

Moderaterna har de se-
naste åren hävdat att
de ställer sig bakom de
gemensamt finansierade
trygghetssystemen. Så

varför höjer man inte ta-
ket i sjukförsäkringen?
Möjligen gav statsminis-
ter Fredrik Reinfeldt sva-
ret i partiledardebatten
den 6 maj. ”Det tycker
jag i grunden är en bra
utveckling”, sa statsmi-
nistern om det faktum att
allt fler tvingas teckna
privata tilläggsförsäk-
ringar, utöver de gemen-
samt finansierade. Det är

alltså tydligt att en pri-
vatisering av försäkrings-
skyddet ligger i modera-
ternas intresse.

Och det finns onekli-
gen starka ekonomiska
intressen som välkomnar
en växande privat försäk-
ringsmarknad.

Vi socialdemokrater vill
något helt annat.

Vi är övertygade om att

ett samhälle som håller
ihop är bättre för alla.
Vi vet att det blir bättre
och billigare för alla om
vi delar på riskerna och
tecknar våra sociala för-
säkringar tillsammans. Vi
vill ha ett sammanhållet
samhälle.

Johan Andersson
Socialdemokratisk

riksdagsledamot

Vi tjänar på att hålla ihop

Oliver Coursell, 17
Östra Husby
– Engelska och svenska och
jag läser tyska. I sexan när
man skulle välja så kändes
tyska lättare med gramma-
tiken och så än franska och
spanska, plus att jag går på
CNG och tyska är ett industri-
språk.

Emmelie Freij, 25
Finspång
– Engelska och lite tyska.

Ulla Höög, 60+
Norrköping
– Engelska kan jag hyggligt
och tyska läste jag i skolan.
Och nu funderar jag på att
lära mig italienska.

Göran Blomberg, 50+
Norrköping
– Jag var dålig på språk i
skolan. Så det enda språk
jag kan skapligt är engelska
och det kan jag tacka mitt
musikintresse för, via engelska
låtar.

Erik Johansson, 21
Norrköping
– Engelska går bra och sen lite
fraser från tyska och spanska,
som jag också läst i skolan
och som sitter kvar längst bak
i huvudet.

Statsminister
Fredrik Reinfeldt.
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VILBERGSMARKEN
Torsdag 30 augusti & fredag 31 augusti 2012

Norrköpings bästa
KNALLEMARKNAD

Två härliga dagar!
Knallar – Tivoli – Show – Jippon

Folkligt – Festligt!
ICA:s Godisregn båda dagarna.

TIVOLI

Torsdag 20–23

JÖRGEN F LUNDELL
Karaoke Show

Fredag 20–24

CHUCK BERRY MANIA
Rock´n Roll Show

MASKERAD-BOWLING 18.00
50-talskläder gäller - 5-mannalag

alla kan vara med – kul priser

VILBERGEN CENTRUM
www.vilbergen-bowling.se

VÄLKOMNA!

27:e

Välkommen till oss för en kostnadsfri konsultation
Nu kan vi scanna med digital teknik! Vi arbetar med den

senaste tekniken med digitala avtryck för att du ska slippa

avtrycksmaterial och få en högre kvalitet.

Våra specialister och erfarna tandläkare berättar

om våra behandlingar och vad de innebär.

Drop-in torsdagen 30 augusti mellan kl 10-15 där

kösystem på plats tillämpas.

Välkommen med eller utan remiss!

A GLOBAL HEALTH PARTNER

KOSTNADSFRI
KONSULTATION
FÖR IMPLANTAT, KRONOR ELLER BROAR

• Saknar du tänder och är intresserad av implantat, kronor eller broar?

• Har du protes och önskar en fast konstruktion?

• Tycker du att det är obehagligt med avtrycksmassa i munnen?

• Har du en besvärande visdomstand?

• Behöver du rotfylla en tand?

Vrinnevisjukhuset
(trappa G, plan K)
Telefon 010-104 36 80
www.specialisttandlakarna.se

SPECIALISTTANDLÄKARNA
NORRKÖPING

KostnadsfrikonsultationTORSDAG30 AUGUSTI

NORRKÖPINGS

BILSKROT AB
0727-29 58 85

Vi köper alla slags
bilar, trasiga och
oregistrerade.
Vi hämtar bilar i hela

Östergötland och säljer även
reservdelar fr. 10:-.www.nbilskrot.se


