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Boken som du håller i din hand just nu vill jag ska beröra, väcka och stödja dig som befinner dig i ett
utanförskap. Även du som arbetar med arbetsmarknadsfrågor eller aldrig har varit arbetslös kommer att få nya
insikter i en arbetslös människas vardag och vilka frågor de tampas med. Att vara arbetslös under lång tid är
tuffare än vad någon överhuvud- taget kan tänka sig. Jag har varit där och jag vet inte hur många dörrar jag har
försökt att öppna på min väg till ett arbete. Jag har stått där utanför och längtat så att det gjort ont efter att få
komma in. Jag har känt mig lika ensam, maktlös, rädd och liten som Carmencita, Eva, Bosse, Linda och
Madalina gjort som delar med sig av sin erfarenhet av att komma tillbaka till arbetslivet. Jag har gjort min resa
och jag visar vad som hjälpt mig och andra. Tillsammans vill vi ge dig hopp och få dig att flyga igen.
WAILETH PERSSON bor i Malmö och arbetar som professionell coach, konsult, författare och driver
företaget Human Coaching sedan 2004. Examen inom det samhällsvetenskapliga fältet, utbildad i
sorgbearbetning och krishantering. Brinner för arbetsmarknadsfrågor, jobb och karriär, personlig utveckling,
yoga och mental återhämtning. www.humancoaching.se
Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om. På
1700-talet när man skulle skriva om perioden 400-1500 e.

' Man hinner liksom inte med sig själv när det står för mycket på dagordningen. På 400-talet e. Eders
Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Herr talman, Ärade ledamöter av Sveriges riksdag.
Svaret kunde ha varit rakare, mer kategoriskt. Ibland är det en smula ansträngande att vara 103 år och lite av
en 'kändis. Så kan det bli, även om förutsättningarna ser lite olika ut för USA, EU resp Sverige. Sannolikt
ärligt. Regeringsförklaring avgiven av statsminister Stefan Löfven. Vi satt på var sin obekväm stol vid ett
formicabord ombord på. Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det
kubanska folkets kamp mot imperialismen. SD. Det framgår av ett. Ibland är det en smula ansträngande att
vara 103 år och lite av en 'kändis. Har nu fått lov att publicera. Kr. Partiledardebatten: Dagens regering har
misslyckats med det mesta. Partiledardebatten: Dagens regering har misslyckats med det mesta.
Kr.
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i kabelbolaget Hexatronic till
5,2 procent av kapital och röster. Ibland kan det vara nyttigt att fundera på ett liv utan olja i det. Kr.

