Peje Emilsson, Kreab hos Moderata seniorer i Danderyd 18-06-13,
”Valfrihet och egenmakt -om vår framtida välfärd”

- Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, där individen har ett betydligt
större inflytande. De ekonomiska resurserna har ökat kraftigt. 1980 var
BNP/invånare i Sverige 250 000 kronor och 2017 är motsvarande summa
420 000 kronor. Över 600 000 svenskar har någon form av privat
sjukförsäkring. Detta skapar starkt ökad valfrihet för individen
- Peje Emilsson lyfte fram ett tankeväckande Erlandercitat från 1962 ”I ett
fattigt samhälle får man begränsa sig till ganska grova, generella metoder
för att alls kunna nå fram till en praktisk lösning av trygghetsproblemen.
I ett rikare samhälle, där standarden stiger och många av de
grundläggande frihetsproblemen är lösta, kan man öka ambitionsgraden
och ställa upp djärvare mål för politiken. Där kan man medvetet inrikta
samhällets åtgärder på sådant sätt, att de vidgar den enskildes
intressesfär, anpassa insatserna efter de enskilda människornas särskilda
förutsättningar och därmed öka deras möjligheter att välja hur de vill
forma sin tillvaro”.

- Peje Emilsson inledde med en intressant exposé över alla frihetsreformer
som skett i Sverige under de senaste femtio åren med start av
avskaffande av TV och Radiomonopolet
- Mycket dramatiska rörelser i väljaropinionen just nu. Det svänger kraftigt
fram och tillbaka och Peje Emilsson tror att SD blir största parti i valet
men känner samtidigt stora förhoppningar inför valet med Ulf
Kristersson som partiledare. Det kan mycket väl bli en regeringskris efter
valet som skett i flera europeiska länder
- Peje Emilsson beklagade att Fredrik Reinfeldt avgick på valnatten 2014,
hade han inte gjort det kunde han fortfarande varit statsminister idag.
- Antalet medlemmar i de politiska partierna sjunker stadigt vilket innebär
att partiernas behov av medlemsavgifterna blir allt mindre. Vilka
konsekvenser får detta?
- Friskolereformen 1991 är en unik svensk lösning
- I den aktuella flyktingdebatten viktigt att komma ihåg att vi har ett stort
behov av utländsk arbetskraft inte minst i våra vård och omsorgsyrken.
Jag har mött många av dessa som gör ett fantastiskt jobb bl.a på våra
äldreboenden
- Vi står inför en dramatisk förändring i svensk äldrevård. SilverLife finns
nu etablerat i Täby, Upplands Väsby och Graninge. Dock ej i Danderyd
- Den socialdemokratiska dubbelstöten när det gäller vinstförbud i
välfärden. Förslaget röstades ner i riksdagen men lever fortfarande kvar i
den politiska debatten
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