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I detta nummer lägger vi fokus på den så omdebatterade reformen av socialförsäkringssystemet. Under valrörelsen fördes livliga diskussioner om konsekvenserna av
att sätta en tidsgräns för när man inte längre kan erhålla sin sjukersättning. Allt fler
röster höjdes i protest mot detta system och i medierna kunde man läsa och höra
om människor som farit mycket illa av att bli utförsäkrade och satta under en svår
ekonomisk press. När nu alliansen fått fortsatt förtroende att regera blir den naturliga frågan – har man tagit till sig av den hårda kritik som riktats mot dem? RUS
intressepolitiska sekreterare har ordet i det här numret.
RUS har en egen sida på Facebook. Förutom möjligheten att ta del av information
som läggs upp här, kan du även hjälpa oss att nå ut och synas som organisation
genom att gå in här och klicka på ”gilla”. Föreslå gärna sidan för dina vänner också!
Sedan är du förstås alltid välkommen att gå in på www.rus-riks.se för att läsa om
evenemang, inbjudningar till kurser, senaste pressklippen och annat som förhoppningsvis kan vara av intresse.
Trevlig läsning!

Jennie Pettersson

Intressepolitiska sekreteraren har ordet
Sjukförsäkringssystemet i Sverige är något som alldeles för många unga idag vet
alldeles för mycket om. Nu tänker jag då främst på de som är mellan 18 och 30 år.
De vet att sjukförsäkringssystemet för unga idag är en motorväg till socialhjälp
(kommunalt försörjningsstöd) eller ett totalt ekonomiskt beroende av sina föräldrar.
Man vet att är man sjuk eller mår så dåligt att man inte kan plugga eller jobba så är
det bråttom att lista ut hur man på absurt kort maxtid – oavsett hur ens kölapp i
vården tickar på – ska bli ”frisk” nog att komma loss från den spiral av insatser från
det allmänna som drar ned en i sådant som till exempel jobbgarantin för unga som
för fyra av fem inte leder till ett riktigt jobb utan bara till ytterligare underbetald
pysselverkstad.

”Det finns en del ljusglimtar efter
valet. Men huvudproblemen för unga
med erfarenhet av social och psykisk
ohälsa kvarstår.”

Systemet bygger ju på saker som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) där du som
ännu inte haft ett första jobb direkt hamnar på ”garantinivå” (223 kronor per dag,
den lägsta garanterade aktivitetsersättningen), läkarintyg om hälsa (LOH) som inte
ens läkarna själva vet hur de ska skriva för att Försäkringskassan ska acceptera att
den unge i fråga ännu inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande utan måste få
chansen att hinna bli frisk först.
Aktivitetsersättning är fortfarande en möjlighet att få ekonomiskt andrum, men
bedömningarna här är ofta hårda och fyrkantiga. Aktivitetsersättning är ju en ersättning för den som är mellan 18 och 30 år och troligen inte kommer att kunna
arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Arbetsförmåga måste vara nedsatt med minst en fjärdedel mätt mot alla arbeten på hela arbetsmarknaden.
Det finns en del ljusglimtar efter valet, satsningar på elevhälsan, fokus på lärlingsplatser, med mera. Men huvudproblemen för unga med erfarenhet av social och
psykisk ohälsa kvarstår. Hur får man tid att bli frisk och stöd att orka gå i mål med
studierna som krävs för drömjobbet? Hur kommer man sedan överhuvudtaget in
på arbetsmarknaden?
Det är frågor som vi inom RUS kommer fortsätta att jobba med.
Åke Nilsson
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Mer om sjukförsäkringssystemet
Ulf Kristersson (M) är ny socialförsäkringsminister efter Cristina HusmarkPehrsson (M) och har huvudansvaret för det nya sjukförsäkringssystemet. Han
menar att reformen var oerhört viktig men kan samtidigt se att människor som är
allvarligt sjuka, ibland felaktigt hamnar hos Arbetsförmedlingen. Den nya ministern säger sig vara villig att följa upp reformen, men är inte intresserad av att
lyssna på de som vill gå tillbaka till det gamla systemet. Ulf Kristerssons debattartikel går att läsa i DN.
Socialförsäkringsministerns debattartikel i DN
S, Mp och V har i en gemensam motion till riksdagen föreslagit två förändringar
av sjukförsäkringen. I DN kan man läsa att ”lojaliteten med de människor politiken är till för måste vara större än partilojaliteten”. Hela debattartikeln kan du läsa
här nedan.
Rödgröna söker brett stöd för "mänskligare" sjukförsäkring
För den som känner sig osäker på vad som sker när dagarna för sjukpenning
eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut, lägger vi här upp en länk till försäkringskassans sida som innehåller information om arbetslivsintroduktion, ersättningsnivåer, a-kassan och annat som kan vara bra att veta om man befinner sig i
denna fas.
Information från Försäkringskassan
På vår hemsida, under pressklipp, kan du även hitta artiklar som på olika sätt är
kopplade till sjukförsäkringen.

RUS möter Andreas Ganslandt
Projektledare för ”Att vara man”

Vad handlar det här projektet om?
Projektet påbörjades i mitten av september och tanken är att manliga medlemmar
ska träffas och diskutera de föreställningar och förväntningar som traditionellt är
knutna till manlighet samt hur det påverkar oss män i vår egna tillvaro. Det ska
vara ett samtalsforum för sådant som vi vanligtvis inte pratar om.
I vårt samhälle har vi ofta bestämda idéer om hur vi ska vara. Redan som barn
formas vi av bland annat föräldrar och skolan. Ibland kan det låsa våra möjligheter i livet. Genom att prata om detta, skapas en möjlighet att nyansera idealen och
bredda vår syn på typiskt manligt och kvinnligt.
Vilka kan delta?
Alla killar som känner att det verkar intressant är välkomna. Jag hoppas absolut
på en spridning i alla åldrar eftersom jag tror det kan ge intressanta diskussioner
och påverka samtalen i en positiv riktning.
Andreas Ganslandt
Foto: Tommy Engman

Hur kommer det vara utformat?
Manliga medlemmar inom RSMH och RUS kan, fram till 20 november, anmäla
sig till att bli samtalsledare. Det innebär rent konkret att man utöver att vara en
del av samtalsgruppen även ansvarar för de praktiska detaljerna kring träffarna.
Samtalsledarna kommer att få gå en utbildning på Fornby folkhögskola i Borlänge
31 januari – 4 februari. Det är i huvudsak jag som håller i utbildningen, men vi
kommer även få besök av intressanta gästföreläsare. Förutom diskussioner kring
könsroller och samhällets syn på ”manlighet” kommer man även få pedagogiska
verktyg för att vara samtalsledare. Uppgiften blir sedan att få till en grupp i sin
lokalförening där man träffas och samtalar kring olika teman. Det kan också vara
bra att veta att vi vill ha två samtalsledare i varje grupp, för att inte allt ansvar ska
hamna på en person.
Jag kommer finnas som stöd under hela projektets gång och man kan alltid
vända sig till mig om man har frågor eller nya idéer som man vill ta upp.
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Avslutningsvis - vem är Andreas?
Jag är 28 år och har läst genusvetenskap på Lunds universitet. Innan jag började
här i september, var jag engagerad i asylfrågor och arbetade i en ideell förening i
flera år som juridiskt ombud och moraliskt stöd för asylsökande. På min fritid
gillar jag att idrotta. Det blir en del tennis, squash och simning. När jag inte
utövar eller tittar på sport så umgås jag med mina vänner.
Du gillar verkligen sport?
Ja, jag märkte att det blev mycket snack om sport på slutet! Det lät kanske väldigt klassiskt manligt…
RUS önskar Andreas lycka till!
Jennie Pettersson

Fotnot: För vidare info och anmälan, kontakta Andreas Ganslandt på tfn: 072-741
6160 eller andreas.ganslandt@rsmh.se . Du kan även gå in på RSMH:s hemsida för att
läsa mer om projektet.
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Nytt från kansliet
Sara Folke Mörner är sedan 1/11 vikarierande verksamhetssamordnare på RUS
kansli. För kontakt, ring 08-772 33 74 alt. mejla sara.morner@rus-riks.se
25/11 Träff med föreläsning
Lotsen i Stockholm anordnar en träff med föreläsning för unga vuxna. För
information, kontakta Anna på anna.meyerhoffer@rsmh.se.
Plats: Banérgatan 54
Tid: kl 16.00-18.00
27-28/11 Temahelg om vardagsaktivism
Vill du engagera dig men vet inte hur? Vill du påverka din vardag på ett kreativt
sätt? RUS bjuder in alla medlemmar och andra intresserade i Stockholms län till
en temahelg.
Plats: Huset, Sveavägen 57 i Stockholm.
För vidare information, läs inbjudan på www.rus-riks.se/aktuellt
4/12 RUS styrelsemöte
Plats: RUS förbundskansli i Hägersten, Stockholm.

Behöver du någon att prata med?
Nationella hjälplinjen erbjuder dig krisoch stödsamtal samt råd och hänvisning
via telefon och texttelefon.
Ring till oss om du behöver prata om
relationsproblem, psykisk ohälsa, sociala
svårigheter, dödsfall, självmordstankar,
ångest eller andra svåra situationer.
Du kan ringa Nationella hjälplinjen
för egen del eller som närstående.
Vi som svarar när du ringer är
beteendevetare, socionomer eller
mentalskötare.
Du ringer till oss kostnadsfritt och
anonymt. Det syns inte på din
telefonräkning att du ringt till oss.
Vårt telefonnummer är: 020-22 00 60
Texttelefonnummer: 020-22 00 70
Telefonöppettider:
Alla dagar 13.00-22.00
RUS Nyhetsbrev
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