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Fackföreningarna inom LO-di-
striktet i Stockholms län är djupt 
oroade över den orättfärdiga sam-
hällsutvecklingen och vill medverka 
till att uppmärksamma denna.

Därför är det angeläget att rappor-
ten som Göran Dahlgren skrivit når 
en bred publik och ger utrymme för 
en mer omfattande samhällsanalys 
än dagens marknadslösningar.  Sam-
hället måste vara tydligt i att grund-
läggande rättigheter som vård, skola 
och omsorg är att betrakta som so-
cial allemansrätt som inte får styras 
utifrån enskildas betalningsförmåga 
och vinstintressen. Vi vill leva i ett 
samhälle där alla garanteras en demo-
kratisk, jämlik och ekologiskt hållbar 
utveckling. Dessa rättigheter ska i 
grunden vara solidariskt finansierade 
via skattsedeln. Vård ska ges efter be-
hov och inte efter betalningsförmåga 
eller bostadsort. 
 
Rapporten ”Vård på lika villkor – 
drivkrafter och motkrafter” beskri-
ver erfarenheterna av kommersiell 
hälso- och sjukvård och skärskådar 
särskilt argumenten bakom och er-
farenheterna av vårdval Stockholm. 
Som läsare finner du även anvisningar 
om vad som bör göras för att stärka 
en hälso- och sjukvårdspolitik . Vård-
val Stockholm är ett otillbörligt gyn-
nande av de egna väljargrupperna på 
flertalets bekostnad och detta måste 
upp till debatt. Nära ett sekel av väl-
färdsbygge är just nu, bit för bit, i färd 
att monteras ned. En samlad borger-
lighet angriper utifrån ideologisk ut-

gångspunkt fundamenten i välfärd-
staten; de inför privata försäkringar 
inom sjukvården, genomdriver en 
våldsam privatiseringsvåg och genom 
vårdval Stockholm en djupt orättvis 
sjukvårdsreform.  Alltmer av vår ge-
mensamma välfärd omvandlas till en 
marknadsplats. 

Vi har alla ett ansvar för att motverka 
den politik som så tydligt skapar pro-
blemområden med stark koppling till 
klass och social status. Välfärdens 
utveckling går nu baklänges och för-
ändringar genomförs för att tillfred-
ställa marknaden och inte medbor-
garna. Även om några kortsiktigt kan 
ses som vinnare så är vi alla över tid 
förlorare i denna samhällsomdaning. 
Tung internationell forskning har på 
senare tid fått mycket uppmärksam-
het. Forskning visar att den politik 
den borgerliga majoriteten driver i 
Stockholm inte varit till gagn för nå-
gon. 

Denna rapport är ett starkt exempel 
på hur fel den förda politiken leder 
vårt samhälle. Göran Dahlgrens stu-
dier visar med tydlighet på bristerna 
i den förda sjukvårdspolitiken. Rap-
porten kan medverka till en bredare 
debatt om sjukvårdspolitikens omda-
ning. Det är därför av strategisk bety-
delse att på detta sätt försöka klarläg-
ga om och i vilken utsträckning olika 
sjukvårdspolitiska beslut påverkar vår 
sjukvård. Resten är upp till dig!
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