
Resursbloggen 
 

Stöd PÅSKUPPROPET mot Regeringens 
"UTFÖRSÄKRINGSLAG"! som kommer att tvinga 
tusentals sjuka till socialen! Förslaget ligger 
redan på riksdagens bord, men det är ännu INTE 
för sent! Men det är bråttom! 
 

Läs mer på http://resurs.blogg.se - Diskussionsforum: 
http://resurs.forum24.se - Email: resurs@resurs.be 
 

Vilka står bakom Resurs? En grupp läkare och jurister som tröttnat på 
mobbningen av de sjuka! 
 

Resurs är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk vars syfte är att 
försvara människovärdet för Sveriges alla Sjuka och Utsatta. Vi 
samverkar med flera patientorganisationer. 
 

RESURS: Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället 
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