
Det måste bli ett slut på detta!
Kan Chile  kan vi!

Tycker du att det är hög tid att sätta 
stopp för vinstjakten i välfärden?  

Då är du i gott sällskap! Det tycker näm-
ligen en stor majoritet av väljarna över 
partigränserna. *
• Du betalar skatt för att få en fungerande 
skola, en fungerande vård och ett funge-
rande samhälle, inte för att skapa privata 
förmögenheter åt några få. Eller hur?
• Du vill kunna lita på att din vårdcentral 
eller skola hela tiden gör sitt bästa för dig, 
inte för de privata ägarna. Eller hur?
• Sammanblandningen av det offentliga 
med det privata vinstintresset ökar risken 
för fusk, bedrägeri och ren korruption. 
Avslöjandena har ju kommit i strid ström, 
nu senast fuskande utbildningsföretaget 
Astar (TV4) och miljardrullningen kring 
Nya Karolinska.

Vi kräver en folkomröstning för att änt-
ligen få den här frågan avgjord. 
Folkomröstning ska bara användas i särskilt 
viktiga frågor - och frågan om vinst i välfär-
den är en särskilt viktig fråga.
I längden handlar det om vi vill ha ett sam-
hälle av amerikansk typ där pengarna och 
vinstintresset styr allt, eller ett samhälle där 
den  gemensamma välfärden är fredad, där 
samarbete, solidaritet och jämlikhet har en 
chans att överleva. Där välfärden är vår. 
I en folkomröstning tar vi ställning till 
denna enda fråga. 
Den proposition som regeringen och 
Vänsterpartiet står bakom handlar om en 
vinstbegränsning. Det är definitivt ett steg i 
rätt riktning, men inte tillräckligt.

Gå in på mittskifte.org och klicka på 
”Fler kampanjer” så hittar du vår namn-

Initiativtagare:  
Gemensam Välfärd
www.gemensamvalfard.se    
Facebook:  
Folkkampanj för gemensam välfärd 
samt Nätverket för gemensam välfärd

Vi hade en gång en skola och en väl-
färd att vara stolta över. Från många 

länder stod man i kö för att komma och 
titta på vår omtalade och likvärdiga skola. 

Idag åker de istället till grannlandet Fin-
land som lär av Sverige genom att göra 
tvärt om. Där lyssnar man till forskning 
och det är rektorer och pedagoger som 
styr utvecklingsarbetet i skolan. I Sverige 
är det klåfingriga politiker som styr. Det 
blir kast än hit än dit beroende på vem 
som regerar. Forskning och beprövad 
erfarenhet är begrepp som inte tillämpas. 

Därtill kommer det bisarra skolpeng-
systemet och det faktum att privatägda 

bolag tillåts förvandla skattemedel till 
mångmiljonvinster. Vinster som sedan 
blir aktieutdelning eller reavinster vid 
försäljning till de stora koncernerna.  
Vinster som t.o.m tillåts fly landet och 
växa i skatteparadisen. 

Sverige är det ENDA landet i världen 
som accepterar vinstintresse i skattefi-
nansierade skolor sedan Chile satte stopp 
för det 2016. Då beslutade den chilenska 
regeringen om ett nytt villkor: Ombilda 
till en icke vinstdrivande stiftelse – an-
nars blir det inga skattepengar. Resultatet 
är att idag går 96 procent av alla elever i 
skolor utan vinstintresse.

*  Enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet 
vill en majoritet av väljarna, även allians- och 
SD-väljarna, inte tillåta vinstutdelning i välfärden. 
Medborgarna vill hellre se idéburna organisationer 
som alternativ till välfärd i offentlig regi.

Skriv under!
Gå in på mittskifte.org och klicka på 

”Fler kampanjer” så hittar du insamlingen!
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Jan Emanuel 
Johansson 
tjänade nästan en kvarts mil-
jard kronor när han sålde sitt 
välfärdsföretag till Frösunda 
AB 2010. Sålde sin andel 
där i början av 2018 och fick 
ca 100 miljoner  till.

Peje Emilsson
Ledande ideolog och pr-man 
i den svenska privatise-
ringsvågen. Huvudägare i 
Kunskapsskolan som idag 
har 29 grundskolor och sju 
gymnasier i Sverige.

Filippa Reinfeldt
Sjukvårdslandstingsråd i 
Stockholm 2006 - 2014.
Genomförde en extrem  
privatiserings- och avknopp-
ningspolitik. Hoppade sedan 
direkt till chefsjobb på det 
privata vårdföretaget Aleris.

Vården - några av vinnarna

En som hjälpt till

Skolan - fler vinnare

Barbara Bergström 
Grundare av Internationella 
engelska skolan.
Tjänade 691 miljoner när
hon sålde till riskkapitalbo-
laget TA Associates.

Björn Savén
Riskkapitalist. Blivit rik på 
att köpa och sälja välfärds-
bolag genom åren: Partena, 
Carema, Attendo. Förmö-
genhet 2017: 3 miljarder  
(Veckans Affärer). 

Henrik Borelius
har som vd varit med om 
två försäljningar av Attendo 
och det har gjort honom 
förmögen. Hans Attendo- 
aktier (4,1%) är i dagsläget 
värda ca en halv miljard. 

Raja Thorén
Ägare av Thoréngruppen, 
där Astar ingår. Plockat ut 
10-tals miljoner i aktieut-
delning. Tjänade bl a över 3 
miljoner i inkomst av kapital 
förra året. 

De fem största 
skolbolagen  

gjorde en 
vinst på  ca en 
miljard 2016

Släpper man 
in räven i 

hönsgården 
äter han  

höns

Det var inte viljan att lära 
nyanlända svenska språ-

ket som gjorde att skol- 
koncernerna Academedia och 
Thoréngruppen via sina dot-
terbolag Hermods och Astar 
gav sig in i SFI-branschen. 
Granskningar av Malmö 
Stad och TV4:s Kalla Fakta 

visar ett konsekvent fusk och 
bedrägeri med bemannings-
listor, lärarnas behörighet, 
resurser mm. Vinnare är 
skolkoncernerna som gjort 
mångmiljonvinster baserade 
på lögnaktiga anbud. Förlo-
rare är de nyanlända som fått 
sämre utbildning.

Vinstjakten - några exempel
Nätläkarna
Det enda som är ordentligt 
utrett är hur de ska tjäna så 
mycket pengar som möjligt 
genom smarta  upplägg. 
Hälsoeffekterna vet man 
inget om. Och hårt pressa-
de landsting dräneras på 
pengar. 

Det var med argument om valfrihet som nya aktörer 
släpptes in i skolan. Förhoppningen var att föräldrakoope-
rativ och idéburna verksamheter skulle skapa mångfald. 
Men nu minskar valfriheten, eftersom de vinstdrivande 
koncernerna köper upp eller konkurrerar ut de mindre 
aktörerna. 
Academedia är den stora vinnaren. Förlorare är eleverna. 
Enligt en aktuell rapport från Skolverket får elever på 
friskolor högre betyg, men klarar sig sämre på högskolan 
än elever från kommunala skolor.


