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Vad är utveckling?
Coronapandemin har synliggjort en lång rad brister i det moderna samhället som medfört
stora problem för olika delar av befolkningen, inte minst för de mest ekonomiskt och socialt
sårbara grupperna. Vilken sorts utveckling vill vi egentligen ha inom utbildning,
arbetsmarknad och bostadspolitik? Vilken typ av ekonomisk tillväxt krävs för att säkerställa
samhällsutvecklingen? Vad innebär ordet ”utveckling”?
Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, Tord Björk, miljöaktivist, Arne Johansson,
ordförande i Norra Järvas stadsdelsråd och Mariam Nordmark från Tensta Grönt Initiativ,
med flera samtalar om olika perspektiv på hållbar utveckling. Samtalsledare är Eva Nikell.
Seminariet kommer att streamas i realtid och filmas för att kunna tas del av senare.
Anmäl dig via denna länk: https://simplesignup.se/event/173017
https://arenaide.se/kalender/post-corona-vad-ar-utveckling/

Arrangörer: Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF

KRY:s fulspel sänker de seriösa vårdcentralerna
https://www.expressen.se/debatt/krys-fulspel-sanker-de-seriosa-vardcentralerna/

Stockholmshem tränger sig före i vårdkön
Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska bedrivas efter behov och på lika villkor. Varför
ska kommunägda Stockholmshems anställda ha förtur till kliniker där andra väntar på sin
tur? Ta ert samhällsansvar och avbryt upphandlingen, skriver forskaren John Lapidus.16.10-20
https://www.expressen.se/debatt/stockholmshem-tranger-sig-fore-i-vardkon/

PRO kräver stopp för gräddfil till sjukvård
Pensionärsorganisationen PRO i Stockholms län kräver att Region Stockholm i sina avtal
sätter stopp för försäkringspatienters ”gräddfil” – förtur i den offentligfinansierade vården.–
Sjukvårdsförsäkringar tränger undan äldre till förmån för yngre , säger Curre Hansson,
ordförande i PRO Stockholms län. DN 6.11-20
https://dagens.dn.se/#reader/292213/1/3110678790

”Ska stora bolag få ta över primärvården?”
Vi ser nu en utveckling där beslut om vinstmaximering och aktieutdelningar kan bli styrande i
primärvården, och avgörande beslut fattas i bolagsstyrelser snarare än i politiska och
professionella sammanhang. Det skriver flera debattörer. SvD 19.10-20
https://www.svd.se/ska-stora-bolag-fa-ta-over-primarvarden

Etiken måste ta större plats i Coronastrategin
Hur stämmer den förda politiken under covid-19-pandemin med de etiska principer som
riksdagen fastställt för svensk sjukvård? De samhällsetiska aspekterna borde vägas in mycket
mera aktivt i vårt fortsatta handlande, skriver Medborgarnas Coronakommissions
Etikgrupp. Dagens arena 21.10-20
https://www.dagensarena.se/opinion/etiken-maste-ta-storre-plats-coronastrategin/

Äldreomsorgen och Coronapandemin
Medborgarnas Coronakommission har sänt in en rapport till den statliga
coronakommissionen om ”Äldreomsorgen och coronapandemin”. Den finns att hämta på
www.medborgarkommission.se under Nyheter.

”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”
Svenska läkaresällskapet: Vi reagerar starkt mot att man med marknadsföring skapar
efterfrågan på medicinskt omotiverade undersökningar. Läkare har ett professionellt ansvar
och bör avstå från att involvera sig i geschäftet där diagnostik utan medicinsk indikation säljs
till oroliga. Privata försäkringar för privilegierade riskerar att göra vården än mer ojämlik och
krockar med hälso- och sjukvårdslagens mål ”god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen”. DN DEBATT 23/10.
https://www.dn.se/debatt/lakare-bor-inte-delta-i-geschaft-med-onodiga-undersokningar/

Krisen inom vård och omsorg – Och alternativen
Marknadsstyrning driver på effektivisering och besparingar och hotar patientsäkerheten.
Vilka alternativ finns till marknadsstyrning? - Föredrag om styrning av vård och omsorg med
bl a ledande forskare i Sverige, representant från det skotska systemet och från Kommunal i
Sverige följt av en paneldiskussion. Samtalet var en del av en Filmfestival i Malmö i början av
november.
Medverkande: Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool, har tidigare varit
chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, han
har jobbat internationellt för WHO, är aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd och är
medförfattare till boken Jämlik vård – en handlingsplan) som ges ut på Premissförlag. Åsa
Plesner skriver rapporter om bl a äldreomsorgen på tankesmedjan Balans. Lars Taxén är

aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd och Medborgarnas Coronakommission och har i ett
jämförande perspektiv med Sverige skrivit en rapport om hur vården styrs i Skottland. Wilma
Brown är aktivist i Skotska fackföreningen UNISON och är vårdanställd inom NHS
Skottland. Ewa Glimhed är ombud för Kommunal och undersköterska i ett särskilt
boende. Denise Neal är ombud för Kommunal och undersköterska på akuten i Lund. Matilda
Redemo är sjuksköterska och aktiv i nätverket Socialistiska Vårdarbetare. Vi visar även
utdrag ur en dokumentärfilm om hemtjänsten under Coronapandemin av filmaren Gunnar
Lindholm samt vittnesmål ur #vårduppropet.
YouTube: https://youtu.be/kRaHFlhbe-E
Facebook: https://fb.watch/1DPdfEu2k7/

Hur många patienter ska skadas i onödan?
Vårdpersonal: Den politiska ledningen vägrar lyssna på larmen
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7K5dy3/hur-manga-patienter-ska-skadas-i-onodan

Ska skolor får säljas till utländska spekulanter
Kan utbildningsministern stillatigande acceptera att en Luxemburgbaserad kanadensiskägd
investeringsfond blir ägare av 39 skolor i Sverige som ägs av Engelska skolan (IES)?
Sätt elevintresset före vinstintresset, Anna Ekström. Du är väl inte rädd för Annie Lööf?
skriver två gymnasielärare. Expr 27.10-20
https://www.expressen.se/debatt/ska-skolor-fa-saljas-till-utlandska-spekulanter/

Skolanharkidnappatsav friskolekoncernerna
Debattören: Sänk ersättningen till friskolorna innan det är för sent. AB 30.10-20
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kyy8wE/skolan-har-kidnappats-avfriskolekoncernerna

Svensk skola är en skam – ni politiker har svikit
Läraren och skoldebattören Filippa Mannerheim skriver till Sveriges riksdagspolitiker.
”Det är dags att gå
samman över partigränserna och stoppa aktiebolagens expansion.” Expr 17.11-20
https://www.expressen.se/kultur/svensk-skola-ar-en-skam-ni-politiker-har-svikit/

