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Vad ska vi använda våra gemensamma resurser till? – Offentliga möten
Om man talar med finansministrar är saken klar: de ska läggas på kistbotten – eller rättare
sagt stoppas in på olika finanskonton. Men som exempelvis Ernst Wigforss var helt klar över
kan ett land inte spara på det viset.
Ett land kan bara spara genom att använda sina resurser så de kommer till bästa nytta i
framtiden. Dvs investera i verklig framtida produktion.
Men vilken? Vad är viktigast? Vad ger bäst utbyte?
Fem förslag framförs på Vintervikens Trädgårds scen på sensommaren av
-

Björn Elmbrant, ekonomijournalist
Janne Rudén, f.d. ordförande SEKO
Gunnar Rundgren, ekologisk odlare och jordbruksutvecklingskonsult
Marta Szebehely, professor i socialt arbete
Stefan de Vylder, nationalekonom och författare

Moderator: Jan Wiklund, bl.a. författare till ”Bygg landet igen" och har översatt ”Global
Ekonomi" av Erik S Reinert, norsk ekonom.
Publiken är välkommen att delta i den efterföljande diskussionen..
Onsdag 30.8 kl 18.30
Gunnar Rundgren, ekologisk odlare och jordbruksutvecklingskonsult
Björn Elmbrant, ekonomijournalist
Moderator: Jan Wiklund
Onsdag 6.9 kl 18.30
Janne Rudén, f.d. ordförande SEKO
Stefan de Vylder, nationalekonom och författare
Marta Szebehely, professor i socialt arbete
Moderator: Jan Wiklund
Arrangörer: Vintervikens Trädgård, ideell förening och Gemensam Välfärd med hjälp av
ABF Stockholm
Adress: Vinterviksvägen 30
Buss 133 från Liljeholmen till Ekensberg, promenad ca 800 meter
Tvärbanan Alvik-Gullmarsplan till hal Gröndal, promenad ca 1.0
T-bana Aspudden alt. Liljeholmen, promenad ca 1,2 km

Manifestation för en bra sjukvård 3 september
Nätverket En annan vård är möjlig arrangerar en manifestation den söndag 3 september kl
14.00 på Sergels torg
Text och paroller för manifestationen finns på Facebooksidan.
En Annan Vård Är Möjlig

En annan styrning av svensk hälso- och sjukvård är nödvändig
En jämförelse med andra EU-länder tyder på allvarliga missförhållanden inom svensk
sjukvård. Några motsägelsefulla resultat kräver en djupare analys. Behovsbaserade
ramanslag bör huvudsakligen styra sjukvården.
En artikel i Läkartidningen av Göran Dahlgren och Jan Halldin, med kommentarer.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/08/En-annan-styrning-av-svensksjukvard-nodvandig/

”Gör patienten till expert i en nära vård”
Ökad ojämlikhet i hälsa och en splittrad vård för växande grupper innebär stora utmaningar.
Ett paradigmskifte krävs mot en personcentrerad nära vård som tar helhetsansvar för
befolkningens hälsa och livskvalitet. Den nära vården måste bli vårdens verkliga huvudaktör,
med ansvar för det hälsofrämjande arbetet och för en sammanhållen vård.
Sineva Ribeirio, ordförande i Vårdförbundet
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/gor-patienten-till-expert-i-en-nara-vard-18099

”Slutsnackat – bygg ut primärvården nu”
Befolkningen ställer med rätta höga krav på primärvården, de har hört av politikerna att den
byggs ut. Vi som arbetar ser dock inget av detta.
Gunnar Berglund m fl Stockholms Läkarförening
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/slutsnackat-bygg-ut-primarvarden-nu-17885

Film från Caremadagen

Här är filmen från Caremadagen i april där bl a Yngve Gustafson och Mikael Nyberg
medverkade.
https://www.youtube.com/watch?v=ga7xH2Q6ARQ

”Vården är farlig för de gamla”
Bemanningen är nu så låg att de anställda anser att den utgör en risk för äldre.
Tobias Bodin, ordförande i Kommunal
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/zq0dO/personalen-varden-ar-farlig-for-de-gamla

Möte om privatisering av offentlig sektor
I Nyhetsbrev 4 informerades om att ESO givit ut en mycket intressant rapport om den
omfattande privatisering av offentlig sektor som ägt rum under de senaste decennierna i
Sverige. Den kritiska rapporten är författad av Per Molander.
http://eso.expertgrupp.se/rapporter/politiken-forvaltningen/
Gemensam Välfärd arrangerar onsdag den 1 november kl 18.00 tillsammans med Katalys
ett seminarium utifrån denna rapport. Medverkande är Per Molander, Ann Marie Paulsson
och Björn Elmbrant. Daniel Suhonen är moderator.
Här är länk till en artikel av Björn Elmbrant om rapporten.
http://www.dagensarena.se/opinion/med-storsta-mojliga-medietystnad/

Möte om skolan och jämlikheten
Gemensam Välfärd arrangerar tisdag den 3 oktober kl 18.00 ett möte på ABF om skolan och
jämlikheten. Medverkar gör Sten Svensson, känd debattör och kritiker av privatiseringen av
skolan och Inger Eriksson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

