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Filmen från mötet om vinster i välfärden
Här kommer filmen från mötet på Socialistiskt Forum den 26 november om Vinster i
välfärden! Ett mycket inspirerande och lärorikt möte med kunniga föreläsare och en fullsatt
lokal, drygt 400 personer.
För er som inte kunde vara med på mötet –här har ni ett tillfälle att uppleva det. Ta er tid
att se filmen! Lyssna inte minst till Ann Marie Pålssons annorlunda och klargörande inlägg.
https://www.youtube.com/watch?v=ogXBTrCMC14
Här är en sammanfattning av mötet
https://gemensam.wordpress.com/2016/12/01/slutstriden-om-vinst-i-valfarden/

Studiecirkel i vår
Gemensam Välfärd arrangerar i vår en studiecirkel med rubriken

Vem vinner på arbetslöshet?
Så här presenteras den i ABFs katalog
Trött på att höra att "vi inte har råd" med full sysselsättning, med omställning till ett fossilfritt
samhälle, med offentligfinansierad välfärd - allt med hänvisning till s.k. neoklassisk ekonomi?
"The other canon" - en tradition från renässansen, över List, Marx, Veblen, Keynes och
Schumpeter - ser det på ett annat vis. Här är produktionen det viktiga, inte köp och sälj. Här
är det också viktigt vad som konkret produceras och hur - medan det gängse synsättet
tycker att allt är lika bra bara det kan säljas.
Under cirkelns fyra träffar kommer vi diskutera följande områden:
* Vad är "utveckling", och vilka kvalitativa skillnader mellan olika ekonomiska aktiviteter
driver fram denna? Vad är skillnaden mellan ett ekonomiskt tänkande som fokuserar på att
köpa och sälja och ett som fokuserar på att producera?
* Varför börjar ekonomin plötsligt tjäna pengar på pengar istället för på produktion, och vad
leder detta till i samhället? Varför drivs människor och länder ner i skuld, och varför blir det
så viktigt att upprätthålla detta skuldberoende att hela länders och världsdelars ekonomier
drivs i stå?
* Vad finns det för alternativ? Hur har man gjort förr för att komma ur sådana här destruktiva
mekanismer? Vilken roll kan en offentlig industripolitik spela? Vad kan den riktas in på? Vilka
politiska initiativ krävs.
Här är länken till ABF-katalogen med mer information om cirkeln och hur man anmäler sig.
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-ochstudiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Trott-pa-ekonomer-som-ser-arbetsloshet-som-lonsamt/
Jan Wiklund, som är cirkelledare, presenterar cirkeln mer utförligt på den här länken

https://gemensam.wordpress.com/2017/01/16/studiecirkel-i-att-forandra-varlden/

Om sjukvården
Värdebaserad vård ställer patienter mot varandra
Sjukvård. När ett privat managementbolag lyckas kapa åt sig viktiga delar av vården med en
ifrågasatt vårdmodell och därtill knyter till sig personer på nyckelpositioner inom vården,
börjar vi förlora greppet om vården, skriver företrädare för Karolinskas läkarförening.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaerdebaserad-vard-staeller-patienter-motvarandra-31031

Inrätta socialmedicinska team i utsatta områden
Stärkta polisresurser räcker inte. Många invånare i de utsatta områdena har problem med
ekonomi, dålig hälsa och avstår ofta från att söka både sjukvård och tandvård. För att nå en
ökad integration i utsatta områden är det nödvändigt att satsa på samverkande sociala och
medicinska insatser, skriver förre socialläkaren Jan Halldin.
http://www.dn.se/debatt/inratta-socialmedicinska-team-i-utsatta-omraden/

Vad sägs om en kurs i pungbråck?
Förlossningsvård. Studiecirklar i hur man föder barn i en bil på landsvägen är bara början.
Det finns annat inom vården som patienter kan lära sig sköta själva
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vad-saegs-om-en-kurs-i-pungbrack-30983

Sjukt stängt
Mikael Nyberg om underbemanning och vinstjakt: Så hamnade svensk akutvård på
EU:s botten
http://www.aftonbladet.se/kultur/a/jeneb/sjukt-stangt

Svensk hälsa och vård är fortfarande ojämlik
Det finns fortfarande finns stora skillnader i hälsa och tillgång till vård, kopplat till kön,
bostadsort och utbildning. Exempelvis får 40 procent av kvinnorna med förgymnasial
utbildning i ett län en tandvårdsundersökning. Jämfört med 90 procent med eftergymnasial
utbildning i ett annat län, skriver Olivia Wigzell och Mona Heurgren, Socialstyrelsen.
http://www.dn.se/debatt/svensk-halsa-och-vard-ar-fortfarande-ojamlik/

Så stoppas personalflykten från vården

Akutsjukvård. Det finns ingen personalbrist inom hälso- och sjukvården – bara personalflykt.
Politiker, sjukhusledningar och andra beslutsfattare måste börja lyssna på läkarna. Karin
Båtelson, ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-stoppas-personalflykten-fran-varden-31055

