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Gör din röst hörd
– här och på mitti.se

värmdö

Välkommen till din egen sida.
Skriv om något som gör dig glad,
upprörd ellerfundersam. Eller
varför inte hylla en hjälte? Skriv
din insändare på mitti.se/insandare
och skicka gärna med bilder – vi vill ha
många foton! Ditt inlägg ska inte vara
längre än 2 000 tecken och svaren
1 200 tecken. Redaktionen förbehåller
sig rätten att redigera i texten.
Även om du skriver under signatur
vill vi ha namn och kontaktuppgifter.
Anonymainsändare publiceras inte.
Redaktionen ansvarar inte för insänt,
ej beställt material.
Kontakt: Insändarredaktionen har
telefontid måndag–onsdag kl 13–16.
Telefon: 550 550 80.

På mitti.se kan
du ta del av den
lokala debatten.

Insänt

Drama vid ett fönster
l Vinterkyla, intensiv trafik
Kanariefågelns sedan
mellan granskogen och sollänge pensionerade transrosfrön på fåglarnas matportbur kommer till användbord. En ljudlig smäll
ning. Framför byggfläkpå fönsterrutan.
ten i garaget får fåNedanför fönstgeln sitt eget Hawaii.
ret ligger nötEfter en knapp timväcka i framstupa
me är den lika alert
sidoläge, den rör
som Tom Cruise på
inte en fjäder. Fåuppdrag.
geln ser ut att lämna Nötväcka.
Den lämnar sakta
livet med bruten nacke.
och lugnt buren, hoppar
Men en ögonblinkning
upp på stöveln, fortsätter
ändrar allt. Livet har inte
in under en gran och tar sig
runnit ut. Den burrar upp
elegant som en filmstjärna
sig mot kylan, ett omöjligt
upp för trädstammen.
Jonny Malmstedt
uppdrag.

GGDebatt

Insänt

Att värna om tiggeri
i vårt kalla land
är inte humant

Tusen juleljus
lyser inte för alla
l Jag är en av dem som njuter lite extra den här tiden
på året.
När det är som mörkast,
tänds mängder av ljus. Balkonger, trädgårdar, och husfasader smyckas med allsköns färgeroch det stämningsfulla ljuset är mer än
välkommet, mitt i mörkret.
Men på samma sätt som
jultiden är efterlängtad av många av oss är
det samtidigt en säsong
som fruktas av andra.
Bland dem som inte
alls ser framemot julen
finns många barn.
Bland dessa finns barn
som skulle behöva fira jul
någon annanstans. I en annan familj. Och som skulle
behöver vara hos den familjen tills vidare eller kanske
besöka den familjen ett par
helger i månaden framöver.
Under de
snart 25 år som
min fru Sussi
och jag har varit familjehem/
jourhem/kontaktfamilj, har
vi mött flera av
de barn jag beskriver. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det Fler jourhem
alltid är brist behövs.

på familjer som öppnar sitt
hem för ett utsatt barn, trots
att sannolikt många har
tänkt tanken.
Min uppmaning till dig
som läser detta, oavsett om
du lever tillsammans med
någon eller själv, är att ägna
lite tid under jul- och nyårshelgerna till att fundera.
Kanske är du en av dem
som skulle kontakta socialtjänsten och be om information om hur man på olika sätt
kan hjälpa ett utsatt barn?
Varje nytt hushåll som
öppnas upp för ett utsatt
barn, kan bli livsavgörande
för det barn som får förmånen att komma dit. Och det
leder till att det barnet, som
den här julen lever i utsatthet, under nästa år och nästa jul kanske för första gången får uppleva vad det innebär att leva i trygghet.
Kanske är du en
av dem som i samarbete med socialtjänsten skulle öppna upp ditt hem för
en liten människa
som lever i utsatthet?

Vad
tycker
du?
Dela
med
dig av
dina
åsikter
på vår
Facebooksida.

Thomas Ardenfors
Författare, föreläsare
och politiker, men
först och främst
familjehemspappa

Vad gör du med dina trasiga mobiltelefoner?
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insänt

Inför pant på mobiler
l Post- och telestyrelsen rapporterade förra året att det finns
fler telefoner än människor i Sverige. Inte konstigt tänker de
flesta, som själva har två tre telefoner i sin byrålåda.
Det finns två vanliga skäl till att telefonen ligger där: Den
kanske är trasig, eller så är den ”ute”. Man söker sig ofta en
anledning att få köpa sig en ny telefon. Har telefonen ramlat
i backen och inte fungerar som förr så blir det en välkommen
anledning.
Många av våra kunder blir förvånade när vi säger att
vi kan fixa deras telefon. Det beror på okunskap om
elektroniska apparater. Hetsen att köpa nytt och vara
modern är större än konsumenters vilja att reparera
och återanvända. Detta är fruktansvärt ur ett miljöperspektiv och för plånboken.
Sänk momsen på reparationstjänster av elektroniska
apparater och lägg till en pantavgift på nya enheter. Denna
avgift bör man få tillbaka när man återvinner telefonen.
Skapa också fler möjligheter för kunder att byta in sin
trasiga telefon mot ersättning i form av enhetens värde.

l På 30- och 40-talet, då jag var barn,
gick vi inför julen runt i olika fastigheter och sålde julkort för att tjäna några
slantar att köpa julklappar för.
Vid en del fastigheter och lägenhetsdörrar fanns skyltar med texten ”Bettleri förbjudet”, vilket jag uppfattade
som att det var förbjudet att tigga.
På den tiden var Sverige ett fattigt
land och många var (trots förbudet)
tvungna att tigga för att livnära sig och
sin familj. I dag är Sverige rikt, men
tillåter ändå tiggeri.
Sverige har ett biståndsorgan, Sida,
med mångmiljardbudget vars uppgift
är att bistå fattiga människor i fattiga
länder världen över. Dock med dålig
kontroll, då även korrupta regimer och
diktaturländer erhåller bistånd.
Jag anser att SIDA kan ta av sin
miljardbudget och, under kontrollerade former, bistå de länder
varifrån tiggarna i Sverige kommer.
Många här i landet värnar om att til�låta tiggeri, men det är inte humant.
Tiggarna sitter på marken i regn, blåst
och kyla och äventyrar sin hälsa.
Det vore mycket bättre att ge dem
hjälp i deras hemländer, där de kan vara med sina barn
och sin familj.

Thim Lindgren, iTech Store

Ge en julgåva och hjälp fler barn som Clara att få en livsförändrande
operation. Som tack får du ett fint gåvoblad att ge bort som julklapp!

www.operationsmile.se/jul
Eller ring: 08-515 124 00

Skribenten ifrågasätter det humana
i att tillåta tiggeri.
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Ge bort ett leende i jul!
Beställ ditt julgåvoblad på:

Humanist

Clara före/efter

