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När Timbro förklarade krig
En liberal attack på Timbro om det välfärdsindustriella komplexet. Av Håkan Boström
https://www.gp.se/ledare/n%C3%A4r-timbro-f%C3%B6rklarade-krig-1.24004400

Mobiliserar för en ny sjukvårdsmarsch
Nätverket Sjukvårdsuppropet som bildats av vårdanställda i Stockholm,
mobiliserar för en ny sjukvårdsmarsch i slutet av mars, den 29 mars. – Vi hoppas
på större uppslutning, och uppmanar allmänheten att sluta upp, säger Akil Awad,
ST-läkare på Södersjukhuset och en av initiativtagarna.
https://www.dn.se/sthlm/mobiliserar-for-en-ny-sjukvardsmarsch/

”Stockholm på väg mot en sjukvård för friska”
Det blågröna styret bör vara ärligt med att man gör prioriteringen att rätten till valfrihet och
till hög vårdkonsumtion står över rätten till vård för de svårast sjuka. Det skriver företrädare
för Stockholms sjukvårdsupprop i en replik
https://www.svd.se/stockholm-pa-vag-mot-en-sjukvard-for-friska?fbclid=IwAR2q3-AwMXtOE5YFl8Ac2SuTkEZwJyHnnyyEdEaRARh8-b7QckdyekNMR4

Vårduppropets demonstration och möte 13.12-19
Här är en länk till demonstrationståget och till talen som följde på tåget.
https://www.youtube.com/watch?v=NS8f2DVVk4Q

Alternativa sanningar om vården
Det pågår just nu en medial dragkamp om rätten att beskriva verkligheten. Vårdpersonalen
har övergett de formella vägarna och tar nu striden mot politikerna – och sina egna chefer,
skriver Fanny Nilsson.
https://www.dagensarena.se/opinion/alternativa-sanningar-om-varden/
Länkar till Rapport om sjukvården i Skottland, film från seminariet den 16.1

samt till olika artiklar om rapport och seminarium

https://arenaide.se/rapporter/skottland-visar-vagen/

Vad gjorde egentligen konsulterna på Karolinska, möte 23 januari
Här är länk till en film från seminariet den 23.1 https://youtu.be/Brm7EBH5nW0

”Stoppa det ovärdiga jippot inom vården”
Det är dags att förkasta det bisarra marknadsföringsjippo som delar av sjukvården
har förvandlats till. Vi ska ge bra vård till våra patienter, inte sälja en produkt,
skriver Magnus Isacson, Svensk förening för allmänmedicin
https://www.svd.se/stoppa-det-ovardiga-jippot-inom-varden

Snart finns det ingen återvändo för vården
Den ojämlika sjukvården blir svårare att dyrka upp för varje dag som går. Från att ha varit
den svenska modellens försvarare blir facken dess dödgrävare. Vill TCO verkligen medverka
till detta? skriver forskaren John Lapidus.
https://www.expressen.se/debatt/snart-finns-det-ingen-atervando-for-varden/

Folket hade inget val när Sverige såldes ut
Ägarna har berikats med hundratals miljoner men det är nog få som i dag hävdar att
utförsäljningarna och privatiseringarna lett till förbättringar för oss kunder. Det handlar
ytterst om förskingring av vår gemensamma egendom. Vi väljare fick aldrig en möjlighet att
som i Helsingborg säga nej, skriver Per Sundgren.
https://www.expressen.se/debatt/folket-hade-inget-val-nar-sverige-saldes-ut/

Välfärdsstaten och den glupska marknaden
Marknaden kommer alltid att leta efter nya möjligheter till vinst, som ett barn som letar efter
något sött i köksskåpet. Därför behöver samhället ett andrum från marknadens invaderande
natur, skriver Ingrid Wergeland
https://www.dagensarena.se/essa/valfardsstaten-och-den-glupska-marknaden/

Skurkar får ta för sig av välfärden
Lagen om valfrihetssystem är libertarianens dröm. Den hotar att krascha folkhemmet. Av
Gunnar Wetterberg
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/skurkar-far-ta-for-sig-av-valfarden/

Olagligt för kommun blir lagligt med friskola
En kommun kan inte medvetet starta en skola som handplockar och segregerar elever, och
som gör att kommunens kostnader ökar. Men det är lätt att runda reglerna genom att låta ett
fristående skolföretag etablera sig, skriver Sten Svensson.
https://www.dagensarena.se/opinion/olagligt-for-kommunen-ar-lagligt-for-skolkoncernen/

Konkursad friskola på jakt efter pengar
John Bauer-koncernen gick i konkurs 2013 och skolorna fick stänga. Men konkursboet lever
vidare och kräver kommuner på pengar. Nu kan Halmstad tvingas att betala miljonbelopp.
https://www.dagensarena.se/opinion/konkursad-friskola-pa-jakt-efter-pengar/

Ny friskola är vägen till högre kommunalskatt
Alla som vill att kommunernas ekonomi ska förvärras ytterligare bör applådera IES
etableringar landet runt. Få saker i skolans värld är nämligen mer kostnadsdrivande än
att IES startar upp en ny skola i kommunen. Det skriver Tankesmedjan Balans
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ny-friskola-ar-vagen-till-hogre-kommunalskatt31419

