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”Upprop: Läget i sjukvården är helt orimligt  

Vår situation är ohållbar och vi har fått nog. Arbetsmiljön inom sjukvården är 
inte acceptabel. Både vår och patienternas hälsa står på spel, skriver 
sjukvårdspersonal på 20 orter i Sverige i ett gemensamt upprop inför en 
manifestation den 4 september……” 

http://www.svd.se/upprop-laget-i-sjukvarden-ar-helt-orimlig/om/debatt 

Manifestationer anordnas av initiativtagarna till detta upprop för en bättre sjukvård på en 

rad platser i landet den 4 september. I Stockholm äger den rum på 

Medborgarplatsen mellan 14.00-16.00 

Information om manifestationerna finns också på Facebook 

https://www.facebook.com/events/1752666025010920/ 

Alliansen vill privatisera ett nytt sjukhus i Stockholm  

Istället för att ta itu med de verkliga problemen inom sjukvården i Stockholms läns landsting 

aviserar alliansen att man vill privatisera ytterligare ett sjukhus i regionen. 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23357637.ab 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/l-dags-foer-ytterligare-ett-privat-akutsjukhus-

26588?pack=26639 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/v-alliansen-i-stockholm-lider-av-idebrist-

26637?pack=26639 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/s-nya-privatiseringar-loeser-inte-vardkrisen-

26652?pack=26639 

Läkarförbundet och Läkaresällskapet om en nationell 

satsning på en utbyggd primärvård 

http://www.svd.se/ministern-bor-initiera-en-primarvardsreform/om/debatt 

http://www.svd.se/sverige-bor-lara-av-norges-vardframgang 
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Hur rika länder blev rika och varför fattiga länder 

förblir fattiga 

 

Den välkände ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande 
nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och vägen till 
utveckling. Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och 
kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar 
avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande 
folkvandringarna och den ökande terrorismen? Reinert tar särskilt upp 
utarmningen av Europas periferier med fokus på Ukrainas problem.  

Han samtalar med nationalekonomen Stefan de Vylder och med publiken kring 
dessa frågor. 

 Erik Reinert, utvecklingsekonom och en av initiativtagarna till World 
Economics Association, världens näst största ekonomsammanslutning, 
författare till boken Global Ekonomi. 

Stefan de Vylder, nationalekonom, känd som kritiker av ekonomins 
finansialisering och EU:s åtstramningspolitik och med långvarigt intresse 
för utvecklingsfrågor. 

 Moderator: Håkan A Bengtsson, Arena Idé 

 Onsdag 14 september kl. 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41 
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