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Vinster i välfärden visar
kapitalismens styrka
Örebro kommun tog över

boendet Elgströmska för att
det fanns brister i verksamheten. I våras briserade nästa skandal på Elgströmska.
Bland annat fick personer
på boendet sova i nerkissade sängar. Alltså i ett kommunalt boende. Ett boende
utan vinstintresse.

Nu har regeringen och Vän-
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NA lördag 20 januari 2018

sterpartiet enats om ett tak
för ”vinster i välfärden”.
Fast det är egentligen inte
ett tak för vinster i välfärden. Det är ett tak för vinster i en del av välfärden. Ett
tak för vinster i exempelvis
friskolor och privata vård-

boenden. Till och med i
Vänsterpartiets Sverige är
det fritt fram för vinster för
företag som säljer pennor,
bilar, röntgenapparater,
skolböcker, mediciner, kontorsstolar, skyddskläder
med mera till välfärden.

”Det är skillnad mellan att

arbeta med människor och
att sälja prylar”, säger då
någon.
Jo, men vad är argumenten mot vinster i välfärden?
Ja, huvudargumentet är
att pengar inte ska gå till
profithungriga kapitalister.
Pengarna ska tillbaka till
välfärden.

Det argumentet borde vara lika giltigt för ”profithungriga kapitalister” som
säljer bilar och röntgenapparater till välfärden.
Men så är det tydligen inte. Ett annat argument är att
profithungriga kapitalister
kan få för sig att servera
skorpor till frukost, låta
gamla ligga i nerkissade
blöjor och lämna de boende
helt utan tillsyn. Men sådana missförhållanden kan
uppenbarligen också inträffa i kommunala vårdboenden.

Här om veckan publicerade
Socialstyrelsen en under-

”

Privatisera all
äldreomsorg och
all demensvård!

Då skulle vi kunna utropa:
Heja kapitalismen! Privatisera all äldreomsorg och all
demensvård! Nej det vore
både dogmatiskt och dumt.
Det är bra att det finns både
kommunala och privata
vårdboenden. De styrs på
olika sätt. De kan lära av
varandra.

Förslaget om vinster i välsökning som visade att privata vårdboendena klarar
sig bättre än de kommunala
på 18 av 27 områden. Till exempel är de bättre på vårdplanering och uppföljning
av läkemedel.

färden kommer av allt att
döma inte att gå igenom i
riksdagen. Jonas Sjöstedt
kommer säkert att vara
”upprörd” över det. Men
i själva ser han en tacksam
fråga att driva i valrörelsen.

Lars Ströman
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Dags att prioritera värderingar i EU

M

in förhoppning är att
2018 blir året
då europeiska
grundvärderingar prioriteras. Vi kan nu se tillbaka på
2017 som det år när EU stod
upp mot nationalismen.
Men ännu återstår det ett
flertal gränsöverskridande
utmaningar att lösa. I en
tid då medborgares rättigheter utmanas i flertalet
medlemsländer så måste vi
nu målmedvetet arbeta för
ett mer demokratiskt och
integrerat EU som sätter
medborgerliga rättigheter
och rättsstatens principer
högst upp på agendan.
Under 2018 kan vi räkna
med att Brexit fortsatt
kommer att dominera både
dagordningar och arbetsinsatser. I slutet av förra året
antog Europaparlamentet
sin position inför årets
Brexitförhandlingar. Resolutionen, som antogs med
stor majoritet i plenum,
kräver att tillräckliga framsteg har gjorts för att säkerställa medborgarnas rättigheter innan man kan gå in i
nästa fas av förhandlingarna. Nu är det viktigt att
säkerställa att de uppskattningsvis 1,6 miljoner britter som bor i ett EU27-land,
och 3,4 miljoner EU27medborgare som lever i
Storbritannien snarast får
klarhet i vad som väntar
när Brexit är ett faktum.
Cirka 100 000 av de berörda EU-medborgarna i Storbritannien är svenskar.
I min kapacitet som ordförande i utskottsordförandekonferensen och
ordförande i utskottet för
framställningar fortsätter

EU måste börja tala värderingar.
jag naturligtvis att arbeta
för ett Brexit-avtal som garanterar EU-medborgarna
så långtgående rättigheter
som möjligt för att fortsätta värna den europeiska
integration som britterna
varit en del av, även efter
utträdet. Med anledning
av detta träffade jag EU:s
chefsförhandlare för Brexit, Michel Barnier, den här
veckan igen.

I november förra året lyckades jag ena Europaparlamentet kring en gemensam
position kring ett nytt europeiskt asylsystem där
varje land tar sin del av ansvaret för de flyktingar som
söker sig till EU. Positionen
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antogs i plenum med en
överväldigande majoritet
och inkluderar tydliga regler och incitament, både

Cecilia
Wikström
Europaparlamentariker (L)

för den asylsökande och
för medlemsländerna. Europaparlamentets position
handlar i korthet om att
den nya Dublinförordningen måste säkerställa att alla
länder delar på ansvaret
för de asylsökande, att alla
medlemsländer med yttre
gränser, som för de flesta
flyktingar är den första
ankomstplatsen i Europa,
måste registrera de flyktingar som kommer och
att de skyddar EU:s yttre
gränser. I Ministerrådet,
som är det andra medbeslutande organet vid sidan
av Europaparlamentet, går
det dock dessvärre väldigt
trögt. Regeringscheferna
måste nu ge ett tydligt

mandat till ministrarna för
rättsliga och inrikesfrågor
att finna en ståndpunkt
som sedan kan förhandlas
med Europaparlamentet,
i stället för att låta fyra
länder: Ungern, Slovakien,
Tjeckien och Polen att
blockera hela processen.
Strax före jul triggade
EU-kommissionen artikel 7
i Lissabonfördraget mot
Polen, en artikel som även
kallas ”atombomben” eftersom den ska fungera
avskräckande och kan leda
till att ett medlemsland i
EU, som bryter mot EU:s
demokratiska principer
förlorar sin rösträtt i Ministerrådet och därmed halvt
sparkas ut ur EU. Polen har
liksom Ungern det senaste
året har tagit alldeles för
många steg i antidemokratisk och auktoritär riktning, bland annat genom
politisering av rättsstaten,
inskränkning av yttrandefriheten och nedmontering av public service oberoende. Den polska regeringen har också hindrat
domare från att ta plats
i författningsdomstolen.
Förhoppningsvis skickar
EU-kommissionens agerande en tydlig och kraftfull varningssignal om
att rättsstatens principer,
grundläggande medborgerliga rättigheter och demokratin måste värnas.

Jag hoppas att 2018 blir
året då rättsstatens principer, demokrati och mänskliga rättigheter prioriteras
högst av allt. Så blir EU det
värn och det försvar som
unionen skapades för att
vara.

