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LARSSEft

BREV FRAN FORFATTAREN:

NYAWHISTLE-
BLOWERARTIKELN
TYSTAR EU-TJANSTEMAN
Jag bar med intresse last Ewa Hedlunds
recension (Morgonbris 1/13) avminbok
Tystnadens Europa (Celanders forlag
2012). Har ett fortydligande: Det ar alltsa
inte bara de generosa villkoren som tystar
EU-tjanstemannen. Ryktet sager att efter
2004 bar inga fler EU-tjansteman tratt fram
som whistleblowers. Samma ar infordes en
ny regel i tjansteforesknfterna. »Whistleblo-
werartikeln« infordes i syfte att skydda viss-
lare fran repressalier. Reglerna kan dock
betraktas som att de i praktiken ytterligare
begransar EU-tjanstemannens yttrandefri-
het. Detta ar en av forklaringarna till varfor
EU-tjanstemannen har slutat
att larma externt.
Helle Larssen

Grattis
Ewa!
Ewa Hedlund har
valts till ny ordfo-
rande i den svenska
sektionen av Euro-
parorelsen, Ewa ar
journalist och har
dartill arbetat som
sakkunnig till Mar-
got Wallstrom under
Margots tid som
EU-kornmissionar.
Ewa ar skribent i
Morgonbris och
ingar i tidningens
redaktionsrad.
Europarorelsen ar
en organisation som
firms i 42 europeiska
lander och har till
uppgift att stimu-
lera till debatt om
Europa, I Sverige
har Europarorelsen
funnits sedan 2009.
Till aktiviteterna
nor att en gang i
manaden organi-
sera seminarier om
Europafragor.

Ewa Hedlund,
journalist med lang

erfarenhet fran arbete i EU.

Alliansens politiker
har snalat i flera ar
for att kunna sanka
skatter. Det och inget
annat ar skalet till att
varken skola, sjuk-
vard eller infrastruk-
tur fungerar.
Ledare av Martin Klepke i Arbetet/LO-tidningen

Skriv och beratta
om aldreomsorgen
Nu har du chans att beratta om hur du uppfattar ald-
reomsorgen. Du kan medverka i ABFs antologiprojekt
»R6ster om aldreomsorgerw.
Projektet samlar in texter fran vardtagare och anhoriga samt
fran hemtjanst- och vardpersonal, fran alia som har aktuell
och konkret kunskap om vad som hander aldre i varden. Malet
ar att ge en sann och varierad bild av dagens aldreomsorg.
Projektet drivs av Foreningen Liv i Sverige tillsammans med
ABF och Kommunal. Ett tjugotal berattelser ska publiceras i
en antologi. Alia bidrag arkiveras pa Nordiska museet.
Texterna ska vara inne senast den 3 maj. Skicka till Liv i
Sverige, Siv Hagard, Rosenlundsgatan 48 A, 118 63 Stockholm
eller maila till siv.hagard@livisverige.org.
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