ANNA-NORA ZELL,
DISTRIKTSSKÖTERSKA
– För mig som arbetar på en offentligt
driven vårdcentral är det tydligt att vårdvalet ökar klassklyftorna i vården. Den
fria etableringsrätten gör att en massa
vinstdrivna vårdcentraler har öppnats i
välbeställda områden. Men i förorten där
jag jobbar och där behoven är störst är
resurserna betydligt mindre.
JENS HALLDIN,
DISTRIKTSLÄKARE
– Jag vill kunna ge en god och medicinskt korrekt vård utifrån behovet
hos varje patient. Svensk sjukvård
har byggts upp enligt principen att
alla människor har lika värde och
lika rätt till vård. Det vill jag behålla
och därför är jag mot all privatisering av vård och omsorg.
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JESSICA THORNSTRÖM,
STUDENT
– Jag försöker lära mina barn att det
viktigaste är att man tar hand om
varandra. Genom att låta vinstdrivande företag finnas i verksamheter
där mänskliga relationer är det viktiga så prioriterar man bort omtanken med hänsyn till vinsterna. Det
är inte ett sånt samhälle jag vill att
de ska växa upp i.
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Kasta ut kapitalismen

ur vård och omsorg!
,

Ta kontakt med Kommunistiska Partiet

www.kommunisterna.org

KOMMUNIISTISKA
PARTIET
www.kommunisterna.org

Ut med kapitalismen ur vård och omsorg!
I GRUNDEN ÄR DET SJÄLVKLART. Våra skattepengar skall gå till den verksamhet de är avsedda för, inte hamna som vinster i kapitalistiska företag och då rakt inte på bankkonton i skatteparadis.
Vad gäller vård och omsorg är skattesvinnet extra stötande. Här avsätter vi solidariskt pengar för att ta hand om våra sjuka och gamla.
Men vår solidaritet plundras av aktieägare.
Välfärdssektorn är en synnerligen lönsam bransch för Carema, Attendo och andra privatföretag. Skattebetalarna garanterar inkomsterna. Allt företagen behöver göra att skära i utgifterna. Vilket de
också gör. Inom privata vårdföretag är personaltätheten lägre, antalet
timanställda fler och utbildningsnivån sämre.
Personal och patienter får det sämre när vinsten skall skapas.

VISSTE DU ATT…

NU TALAS DET OM REGLERING av den kapitalistiska verksamheten i vård
och omsorg, med vinstbegränsningar och nya bolagskonstruktioner,
som skall rida spärr mot den värsta girigheten.
Kommunistiska Partiet tror inte på sådana lösningar. Ger man kapitalismen lillfingret tar den hela handen.
Se bara på facit! När offentlig sektor skulle konkurrensutsättas talades det sockersött om personalkooperativ och ideella företag, som
skulle föra vården närmare patienterna. Men resultatet blev jättelika
vårdkoncerner som Carema och Attendo.
Sak samma med sossarnas sk samhällsbolag. Visst kan tanken låta
fin. Men fiffiga kapitalister kommer att finna sätt att kringgå alla begränsningar.

... de sex största vårdkoncernerna i Sverige plockade in över 23
miljarder skattekronor under 2011. Av
dessa skattepengar gick 1565 miljoner kronor till annat än verksamheten.
... vårdföretaget Caremas amerikanska ägare Henry Kravis och George Roberts plockar ut en årslön om
900 miljoner kronor vardera. Det

finns många sätt att plocka ut vinst ur
kapitalistiska företag.

... Den svenska sjukvården kostar varje år 200 miljarder kronor. Idag
lägger privata vårdbolag beslag på
cirka 15 procent av dessa skattepengar, inom primärvården är det 25.
Målet för dagen är att den delen ska
öka till 50 procent.

Där det finns pengar att tjäna känner den kapitalistiska kreativiteten inga gränser.
KOMMUNISTERNA ANSER ATT vård och omsorg skall fredas från allt vad
kapitalism heter. Då handlar det om mer än vinst. Vi är emot varje
ordning som gör humanitet till en marknadsrelation och alla vårdgivare till marknadsaktörer.
Människors behov av vård och omsorg skall inte göras till en vara,
att köpslå med på marknaden. Behoven skall styra, inte en marknadskonkurrens som göra gamla och sjuka till rationaliseringsobjekt och
som premierar de aktörer som sätter lägst pris på människovärdet.
Mot marknadens illusoriska valfrihet ställer vi alla människors rätt
att få sina vårdbehov tillgodosedda.
VI ANSER ATT VÅRD OCH OMSORG skall finansieras, ägas och drivas gemensamt, via offentlig sektor. Vi är emot all privatisering.
Vi anser att vården och omsorgen måste få kosta. Det är en skam
att det rika Sverige skär ner anslagen till äldreomsorgen, som andel
av BNP, samtidigt som antalet äldre blir fler. Vi ser hellre ökade anslag till vården än sänkta bolagsskatter.
Vi vet att det finns stora brister inom offentlig sektor. Men problemen består inte i för lite marknadstänkande, utan på för små anslag
och för stor byråkrati. Skär ner byråkratin – pengarna till vården!
Men framförallt: Visa ut kapitalismen ur vården! Marknaden skall
inte regera över människovärdet. H

... Privat vård är en lönsam affär
för kapitalistiska storbolag.
Avkastningen på det totala kapitalet
hos företag inom hälso- och sjukvård är
15,1 procent. Genomsnittet i alla företag
är 8,4 procent.

... Den privata vården växer snabbt.
Mellan 2003 och 2010 fördubblades antalet anställda i vinstdrivna vårdföretag.

Varje vecka levererar
tidningen Proletären
nyheter och analys ur ett
marxistiskt perspektiv. Ta
en prenumeration!
Mejl: pren@proletaren
Tel: 031-142634.

www.proletaren.se

