VALFRIHET
UTAN VINSTINTRESSE!
SJU AV TIO SVENSKA MEDBORGARE VILL HA ETT
STOPP FÖR VINST I VÄLFÄRDEN. Mer än hälften av sym-

patisörerna till samtliga riksdagspartier anser att vinstutdelning inte ska tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och
omsorg.
En majoritet av svenskarna anser samtidigt att valfrihet är
viktigt, och att alternativen till den offentliga välfärden ska
drivas av idéburna, icke vinstdrivande aktörer.*
ÅTTA AV DE TIO STÖRSTA VÄLFÄRDSFÖRETAGEN ÄGS
IDAG AV RISKKAPITALBOLAG. De betalar knappt någon

bolagsskatt alls i Sverige, utan vinsten plockas ut via skatteparadis. Trots det vill en majoritet av riksdagspartierna
(C, FP, KD, M och SD) rädda riskkapitalbolagens vinster.

POLITIKER,
DET ÄR MEDBORGARNAS INTRESSEN
NI SKA REPRESENTERA!

* KÄLLA: SOM-INSTITUTET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

SÅ HÄR KAN VI UTVECKLA VÅR VÄLFÄRD!
VALFRIHET PÅ RIKTIGT
Valfrihet handlar om att våra personliga behov och önskemål ska
respekteras i vården, utbildningen och omsorgen. Inte att vinstdrivande
välfärdsföretag ska ha valfrihet att etablera sig där det är mest lönsamt.

VÅRD EFTER BEHOV
Riksrevisionen dömer ut vårdvalet, eftersom det lett till fler vårdcentraler i välbärgade områden, medan de läggs ner i områden där
behoven är som störst. Friskare patienter gynnas, medan multisjuka
äldre missgynnas.
Bort med LOV och tillämpa Hälso- och sjukvårdslagen:
Vård efter behov!

MODERNISERA SKATTESYSTEMET
Skattesänkningar och skattefusk drar undan mattan för en fungerande
välfärd. Bristande resurser är ett problem, såväl i privat som i offentligt driven välfärd, men de vinstdrivande aktörerna skär ner extra
mycket på personalen, eftersom det är så man skapar vinst.
Vi behöver fler händer i välfärden. Därför behöver vi också ett
hållbart skattesystem. Varför inte öka beskattningen på spekulation,
förmögenhet och miljöförstöring i stället för på arbete?

DEMOKRATI I STÄLLET FÖR BYRÅKRATI
Marknadstänkandet som idag präglar både privat och offentligt driven
välfärd har lett till sämre arbetsvillkor, mer byråkrati, auktoritära
chefer och fördyrande kontrollapparater.
Avskaffa New Public Management och demokratisera i stället
arbetsplatserna! Det är personalen som kan jobbet!

Gemensam välfärd är ett partipolitiskt obundet nätverk för medborgare som vill utveckla,
inte avveckla, vår gemensamma välfärd. Se gemensamvalfard.se och valfardskampanjen.se

