
Gemensam Välfärds Nyhetsbrev   

Nr 2019, maj 
www.gemensamvalfard.se  

Välfärdsalliansen –demonstration 16 maj 

Välfärdsalliansen är en rörelse under uppbyggnad. Den riktar sig högerpolitiken och 
regeringens planerade angrepp på arbetsrätt, allmännytta och jämlikhet. Den anordnade för 
några veckor sedan ett välbesökt möte på ABF i Stockholm med en bred talarlista; Göran 
Therborn, representanter från fackliga organisationer, Hyresgästföreningen i Stockholm, 
Nätverket Rädda Hyresrätten, flera klimatorganisationer bl a Fridaysforfuture m fl. 
Gemensam Välfärd är med i alliansen.  Den 16 maj arrangerar alliansen en demonstration. 
Se brevet nedan och länken till eventet. 

Vi hoppas att så många som möjligt från Gemensam Välfärd kommer till demonstrationen 
och också deltar i flygbladsutdelning för demonstrationen den 15 maj. Man kan även vara 
med på plakatmålning den 13 maj. 

Den som kan vara med på flygbladsutdelningen kan kontakta Peter Emsheimer som är GVs 
representant i Välfärdsalliansen. Peter.emsheimer@gmail.com Tfn 0707678705 

     

Delta i Välfärdsalliansens demonstration för välfärd, 
trygghet och klimaträttvisa 

Tillsammans mobiliserar vi – fackliga organisationer, hyresgäströrelsen och klimatrörelsen – 
för att bygga en förenad rörelse som står upp mot regeringens planerade angrepp mot 
arbetsrätten, allmännyttan och jämlikheten. Vi samlas torsdag 16 maj kl.17:00 på Sergels 
torg, och går tillsammans till Mynttorget, utanför riksdagshuset för att göra våra röster 
hörda. 

Vi behöver visa att vi är många som vänder oss mot en samhällsutveckling med allt större 
klyftor och otrygghet för de svaga. Vi behöver lyfta att bostaden ska vara en social rättighet 
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och att välfärden måste värnas och utvecklas. Vi behöver kroka arm med de elever som 
kräver ett slut på miljöförstöring och kräver en rättvis omställning av samhället i ekologiskt 
hållbar riktning. 

De krav som förenar Välfärdsalliansen finns i vårt event på facebook: Klicka här för att 
komma dit.  

Bjud gärna in och uppmana dina uppmana dina vänner att delta! 

Vill du engagera dig för Välfärdsalliansens demonstration? Delta på följande aktiviteter: 

PLAKATPARTY MÅNDAG 13 MAJ 
Tid och plats: Kl.18-20 på Nickes pub, Barnhusgatan 6 (vi gör plakat inför demonstrationen) 
 
FLYGBLADSUTDELNING ONSDAG 15 MAJ 
Tid och plats: Kl.16-18 på Medborgarplatsen (samling Björns trädgård) 
 
För Välfärdsalliansen 

Gunnar Westin,                    Simon Safari, 
vice ordförande Seko Stockholm                   ordförande Hyresgästföreningen 
Stockholm 
076-138 35 39                     070-301 61 50 
 
Janine OKeeffe                    Elin Gauffin 
Klimataktion                     Nätverket Rädda Hyresrätterna 
070-401 78 39                     073-509 06 84 

Länk till eventet om demonstrationen: 

https://www.facebook.com/events/2725084260900209/ 

 

Privata försäkringar hotar svensk välfärd 

LO: Vi riskerar att gå mot en VIP-välfärd för de som har råd 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/707y69/privata-forsakringar-hotar-svensk-
valfard?fbclid=IwAR3pdpBVoIflkAXpNCnPjoEuYqKbapJBE5AKSOmYIA4UlCDIJAHKSTu1NQA 

 

Hyrpersonal håller på att knäcka svensk vård 

Debattörerna: Utvecklingen måste brytas – här är sex åtgärder 
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https://www.aftonbladet.se/debatt/a/K3rXpy/hyrpersonal-haller-pa-att-knacka-svensk-vard 

Rapport från Arena Idé om hyrsjuksköterskor 

http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/rap-hyrskoterskor-ver2.pdf 

 

LO: Höj kapitalskatterna 

Höjda miljöskatter är inte långsiktigt hållbart och skapar stora orättvisor. För att klara 
välfärdsåtagandet krävs höjda skatter på fastigheter, arv och banksektorn samt att backa 
tillbaka alla särlösningar som 3:12-reglerna och rut-avdrag, skriver LO-ekonomerna. 

https://www.di.se/debatt/lo-hoj-kapitalskatterna/ 

 

Beskatta de förmögna – klassklyftorna ökar 

Debattören: Sverige riskerar bli ett Downton Abbey-samhälle 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BRMryl/beskatta-de-formogna--klassklyftorna-okar 

 

”Ta bort hindren för personalägda företag”  

Regeringen bör se över den lagstiftning och de finansiella strukturer som i dag utgör ett 
hinder för tillväxten av personalägda och demokratiskt styrda företag, skriver flera 
debattörer.  

https://www.svd.se/ta-bort-hindren-for-personalagda-foretag 

 

Rapporten som försvann 

1992 undrade OECD varför Sverige ville genomföra en dramatisk förändring av en skola som 
präglades av både goda resultat och en hög grad av likvärdighet. Men deras rapport råkade 
försvinna. Och när den nu dykt upp tigs den ihjäl. 

http://www.dagensarena.se/opinion/rapporten-som-
forsvann/?fbclid=IwAR3Vh9wqH1nkNvYjHNV3s0QwHuf1peJUMtbgmmN2COHOYWyJCmkKIs
u1m5s 
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”Statsbidrag för likvärdighet i skolan används till annat” 

Skolans viktigaste statsbidrag har misslyckats med sitt syfte redan innan det blivit fullt 
utbyggt. Det är dags att förbereda ett nästa steg, det vill säga flytta skolans finansiering helt 
från kommunerna till staten. Vi kan i dag presentera en modell för hur det kan göras – redan 
under denna mandatperiod, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund. 

https://www.dn.se/debatt/statsbidrag-for-likvardighet-i-skolan-anvands-till-annat/ 

”LR:s ordförande håller tyst om Academedias brister” 

Det känns som ett slag i ansiktet när Åsa Fahlén skriver en debattartikel tillsammans med en 
av dem som är direkt ansvariga för Academedias brister, vd-n Marcus Strömberg”, skriver 
debattörerna. 

https://skolvarlden.se/artiklar/lrs-ordforande-haller-tyst-om-academedias-
brister?fbclid=IwAR3NUo78g-s0Ufd4_zQFbNLgKxWcgO30DayL3AaSFX_Z16sEvZKsnUxxVGA 

 

Föreningen SLUSSA 

Nätverket SLUSSA startade 2003 med en föreläsning om Rättigheter och skyldigheter enligt 
socialförsäkringarna och har sedan utgjort , som namnet säger, en Samling för 
Livslust till Utbrända, SuperStressade och Anhöriga. Se deras hemsida 
http://wp.slussa.se/   

SLUSSA har ett välmatat Nyhetsbrev, se hemsidan 
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