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December är årets mörkaste månad, men om en vecka vänder det och vi 
går mot ljusare tider. Det ser jag fram emot! Även inom politiken önskar 

jag förbättringar. 
 
Tonaliteten inom politiken måste förändras, det behövs fler vuxna i 

rummet och också statsministern måste förstå, att offentliga lögner och 
osakliga påhopp skadar regeringens anseende. Fredrik Reinfeldt hade 
aldrig, som statsminister, uttalat sig mot oppositionen som Stefan Löfven 

gör! 
 
Men det finns mer på min önskelista: 

 
Jag vill ha slut på skjutningar och sprängningar, ett stopp för 
gängkriminalitet och en minskad invandring. Moderaterna har flera bra 

förslag som inte regeringen vill vara med och genomföra. 
 
Fler elever måste uppnå gymnasiebehörighet och elever i allmänhet få 

bättre skolresultat. I Sverige finns det knappast några enkla jobb kvar 
längre och de som inte klarar gymnasiet riskerar en livslång arbetslöshet. 
 

Vi seniorer kräver en enad front mot åldersdiskriminering och höjda 
pensioner. 2,2 miljoner svenskar är pensionärer och av dem är 300 000 
så kallade fattigpensionärer. Majoriteten av dem är kvinnor.  

Jag tycker det är skamligt att människor som jobbat ett helt liv knappt 
kan leva på sin pension, men det är också skamligt att skillnaden på den 
pension människor får som jobbat hela livet jämfört med den pension de 

får som inte jobbat alls, eller mkt lite, blir mindre och mindre. Varför ska 
vi då jobba längre? Sverige behöver människor som jobbar efter 65 års 
ålder och då måste vårt pensionssystem bejaka detta. 

 
Att höja pensioner i Sverige kostar mycket pengar, men jag hoppas att 
Moderaterna kommer att arbeta för en sådan reform. 

 
Sist, men inte minst, 60 % av alla Sveriges kommuner har beslutat om 
nedskärningar på äldreomsorgen. Det kommer att slå hårt och försämra 

kvalitén för de pensionärer som inte längre klarar sig själva. I 
Moderaternas skuggbudget finns fem miljarder extra till kommunerna och 
det är tydligt att de pengarna hade behövts. 

 
Jag önskar alla moderata seniorer God Jul och Gott Nytt År! 

 


