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invandring påverkar vården
iNVANDriNg OcH

sjukvård ser
ut att bli två av de viktigaste valfrågorna 2018. Sverigedemokraterna lär skylla vårdens problem
på invandrare - trots att de flesta
av vårdens bekymmer beror på
annat. Invandringsförespråkare
riskerar å sin sida att blunda för
att den stora invandringen ställer nya krav på svensk sjukvård.
Göteborgs-Postens ledarskribent Jenny Sonesson skriver i
en uppmärksammad ledare om
att vården måste bli bättre på att
prata om att kusingifte kan leda
till att barnen drabbas av allvarliga sjukdomar (20/11).
VårDPErSONAL Är knappast
ovilliga att informera unga par
om riskerna med att skaffa barn
med en släkting. På läkarprogrammet lärs det ut att frågor
om föräldrarnas släktskap är en
obligatorisk del av utredningar
av barn vars sjukdom kan misstänkas bero på detta. Men när
barnet är fött är det för sent att
arbeta förebyggande, och där
borde samhället ta ett större ansvar.
Redan innan barnet kommer,
helst innan det ens blir till, bör
föräldrarna besitta samma basala genetiska kunskaper som

trots detta drabbas bör i ett anständigt samhälle få rätt till bra
ersättning.
Språkförbistring måste lösas
med mer och bättre tolkresurser.
I dag hamnar människor i kläm
när de inte kan göra sig förstådda och ta till sig information i
vården. Motsatt förhållande existerar också: vårdpersonal som
inte vågar chansa utan sätter in
mer resurser än vad som skulle
vara medicinskt motiverat om
patientkommunikationen fungerade ordentligt.
VårDENS rESUrSEr

invandringen påverkar sjukvården, både till det positiva och det
negativa.
Foto: Axel Öberg/tt

är en självklarhet för de flesta
svenskar. Kanske ska kusingifte
dessutom förbjudas - det är inte
rimligt att staten uppmuntrar
en sedvänja som ställer till elände för framtida medborgare.
ETT ANNAT ExEMPEL på en
åkomma som ökat i takt med
invandringen är tuberkulos.
Många går odiagnostiserade,
vilket kan ställa till problem när
de söker vård. Det finns exempel
på vårdpersonal som blivit smit-

tade av patienter - och dessutom
inte får rätt till skadestånd. Till
skillnad från andra arbetsplatsskador är det nämligen omöjligt
att med 100 procents säkerhet
bevisa att man blivit drabbad på
jobbet, trots att det är mest sannolikt.
VårDENS ArBETSgiVArE måste

bli mycket bättre på att vidta säkerhetsåtgärder kring alla patienter som kan misstänkas ha
tuberkulos. Vårdpersonal som

är inte
oändliga. De få men existerande
fall där någon söker asyl i Sverige
med syfte att få vård är måhända
inget gigantiskt problem, men
ett etiskt dilemma som förtjänar
en ordentlig diskussion.
Samtidigt som problemen
diskuteras måste också invandringens positiva effekter på vården komma fram. Varje dag går
tiotusentals utlandsfödda till
jobbet och bidrar till att svensk
vård alltjämt håller världsklass.
Men det finns heller inga skäl
att skönmåla situationen. Precis som övriga samhället måste
sjukvården förhålla sig till en ny
befolkningsstruktur.

Att utrota fattigdom med hjälp av handel
Debatt

EU HAr ByggT

på grundprinciper som främjandet av fred,
demokrati och mänskliga rättigheter, övervunnit de kriser vi
stått inför och nu fått tillbaka
vind i seglen. Men våra liberala
grundvärderingar bör inte endast hållas inom unionen. Enligt
Lissabonfördraget är ett av EU:s
viktigaste mål att främja våra
värderingar, inte bara innanför
EU:s gränser, utan även utanför
unionen, så att människor i andra länder får ta del av de möjligheter som kommer av globaliseringen så att de kan lyfta sig
själva ur fattigdom och misär.
Handel är ett viktigt verktyg i
åstadkommandet av detta.
För några år sedan fick jag
möjlighet att besöka Pakistan.
Det var i samband med att EU
antog Pakistan till sitt GSP+ program, EU:s allmänna preferenssystem, som ger landet möjlighet att bedriva handel med EU
utan tullhinder. Jag minns fortfarande människornas glädje
när de ropade: ”Now we don’t
need aid, now we can trade!” EU
är Pakistans viktigaste handelspartner. Över 20 procent av Pakistans totala handel går till EU
och cirka två tredjedelar av dessa
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varor, som framför allt består av
kläder och textilier, beläggs inte
med tullavgifter.
Genom handelsavtal och program såsom GSP, GSP+ samt ”allt
utom vapen”-avtal har EU kunnat främja hållbar tillväxt och
hjälpa dem som har det sämre
ställt än vi i Europa, framförallt
i afrikanska och asiatiska länder.
I EU:s GSP+ program ingår bland
annat länder som Armenien,
Bolivia, Mongoliet, Kirgizistan,
Paraguay, Filippinerna, och nu
senast även Sri Lanka.
EU Är iNTE BArA världens störs-

ta bidragsgivare, utan även den
största och mest öppna marknaden för utvecklingsländer, då vi
årligen importerar varor för över
en biljon euro per år från utvecklingsländer.
Att tillväxtekonomier (främst
de länder som ingår i BRICS, såsom Indien, Kina och Brasilien)
har intagit en central roll på den
globala marknaden tyder på potentialen av en handelsdriven
tillväxt för att lyfta miljoner
människor ur fattigdom. Utvecklingsländerna står nu för över
hälften av världens export. Men
det är viktigt att inte bara främja
frihandel för frihandelns skull.
Handel måste användas för att
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sprida demokratiska, människorättsvänliga värderingar och
som ett verktyg för att förbättra
människors livskvalitet, genom
att vi ställer krav på de länder vi
handlar med.
DEN SENASTE tiden har vi bevittnat en allt mer utbredd
protektionism i världen. Brexit,
Trumpregeringen i USA, politiska partier med en protektionistisk och främlingsfientlig
agenda har fått ökat stöd i Europa. Vi får inte glömma bort att vi
genom handel har lyckats halvera den extrema fattigdomen
världen över under de senaste
två årtionden. I takt med globaliseringen har vi i Europa blivit
beroende av omvärlden. En ökad
protektionism i världen skulle
resultera i en dämpad tillväxt
globalt och sämre förhållanden
för världens befolkning i sin helhet.

kan anpassa oss till en föränderlig värld och hitta lösningar
på de utmaningar som vi i dag
står inför. Minskade klyftor och
ökad jämlikhet och jämställdhet bör vara eftersträvade mål,
samtidigt som vi arbetar i takt
med teknologiska framsteg för
en miljömässigt hållbar handel.
Det är även viktigt att vi motverkar icke-tariffära handelshinder
(dessa kan vara tekniska regler
och handelsprocedurer som gör
det svårare för oss att bedriva
handel), så att vi kan främja rättvis konkurrens.
SOM VÄrLDENS största handels-

står klart att Storbritannien år 2019 kommer att
lämna EU förlorar Sverige en nära allierad i kampen för frihandel. Därför måste vi fortsatt arbeta aktivt för att inta en ännu mer
framträdande roll i förespråkandet av de fördelar som frihandel
bär med sig. Det är viktigt att vi

aktör bör EU också i framtiden
använda handel som sitt främsta
verktyg för att utrota fattigdom
och sprida öppna, demokratiska
värderingar. Att fortsätta isolationistisk riktning skulle vara
förödande för oss i Europa och
för resten av världen. Vi får inte
låta de protektionistiska krafterna sätta agendan. Det är viktigt
att vi tar ledning i vår alltmer
globaliserade värld och agerar
för ett öppnare, fredligare och
mer demokratiska samhällen
och att vi utnyttjar de fördelar
som handel bär med sig.
Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker
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NU NÄr DET

Citerat
Inget argument
för systemet
Hur det än är med konsumtionsmodell, alkoholdödlighet och ansvarsfull försäljning tycks det mig uppenbart att sortiment är ett av
de sämre argumenten för
monopolet.
Åtminstone kommer jag att
förbli utan mitt öl, hur mycket reklam jag än får möjlighet
att se för den. Jag antar att jag
får vara tacksam för att jag i
alla fall kan beställa hem en
sändning av amerikansk fotboll trots att SVT både finns
och vägrar att ha min sorts
sport i utbudet.
Fredrik Westerlund i
Sundsvalls Tidning
(liberal)

Kina inte
ett land som
alla andra
Under Maos tid var Kinas andel av världsekonomin obetydlig. Nu har vi vant oss vid
att det står ”made in China”
på våra mobiltelefoner och
kineser äger numera Volvo
personvagnar och resterna av
Saabs personbilstillverkning.
Kanske är det sådant som
bidragit till att Kina ”normaliserats”. Men Kina är inte
ett land som andra. Det är ett
land som medvetet förtrycker
sin egen befolkning – och som
tydligen också öppet marknadsför tortyrinstrument.
Lars Ströman
i Nerikes Allehanda
(oberoende liberal)

Ta hand
om hästen
En av de skärpningar, som
Jordbruksverket föreslår,
handlar om hästarnas rätt
till socialt umgänge. I stället
för att skriva att ”Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses” heter det i förslaget
att ”Hästar ska normalt sett
ha daglig fysisk kontakt med
andra hästar antingen i hage
eller under den tid de står
uppstallade i box eller spilta.”
Redan tidigare framgick
det att det i första hand var
andra hästar man hade i
åtanke, eftersom detta förtydligades i ett allmänt råd,
men Jordbruksverket vill nu
skärpa kravet.
Petter Bergner
i Gefle Dagblad
(liberal)

Förebehåll mot detta accepteras inte.
smålänningen förfogar över inskickade
bilder och förbehåller sig rätten att kostnadsfritt publicera och återanvända dem.
ev skatt på priser i smålänningens tävlingar
betalas av vinnarna..
Hall Media AB:
Vd: mats tidstrand
mats.tidstrand@hallmedia.se
Ansvarig utgivare:
marie J Flyckt
marie.flyckt@hallmedia.se
Besök oss på Facebook
facebook.com/smalanningen

