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En liten del av de som flyr den pågående flyktingkatastrofen i Mellanöstern
tar sig till Sverige, och det talas därför om en flyktingkris. Bara den som lever
i en fantasivärld (och dessutom helt saknar medmänsklighet) tror att det går
att stoppa människor som flyr för sina liv. I den verkliga världen är Sverige
en del, och så länge krig och förtryck pågår kommer det att finnas flyktingar.
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Självklart uppstår praktiska problem. Det gäller att snabbt ta hand om
människors behov, både alla som redan finns här och de som nu kommer.
Ju bättre detta kan lösas desto snabbare kan alla komma in i samhället och
bidra till välfärden. Det krävs med andra ord en kraftsamling för att lösa
situationen. Och i dessa lägen är privata profitörer det som behövs minst!
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När tusentals människor engagerat sig ideellt för flyktingar är det ett hån
att låta skattepengar hamna hos Bert Karlsson eller andra storföretagare för
hyra av dyra och undermåliga anläggningar. Istället behövs samhällsinsatser
och styrning som utgår från människors behov – inte företags vinstdrift.

När tusentals människor engagerat sig ideellt för flyktingar är det ett hån
att låta skattepengar hamna hos Bert Karlsson eller andra storföretagare för
hyra av dyra och undermåliga anläggningar. Istället behövs samhällsinsatser
och styrning som utgår från människors behov – inte företags vinstdrift.

Resurser som används för att få in människor i samhället är investeringar
som gynnar alla. Skattepengar som hamnar på bankkonton i skatteparadis
är bara svinn.
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Använd resurserna effektivt!
Inga vinster i välfärd och flyktingmottagande!
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