
Ska alla få den vård de behöver 

eller ska vi 
göda skattesmitare?
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De privata vårdföretagens vinst ökar för varje år 

Det finns vårdpersonal. Det finns lokaler. 
Det finns patienter med behov av vård. 

Men politikerna i Region Skåne 
påstår att det saknas pengar...

Frågan är: var gör pengarna mest 
nytta, i den offentliga vården eller på 

undangömda bankkonton?
Vad tycker du ?

2010 gjorde Carema och de andra 
vårdjättarna 13 miljarder i vinst. 

För samma summa hade vi 
kunnat anställa 25 000 sjuksköterskor.

Den privata vården ägs ofta av riskkapitalister som 
placerar vinsten i skatteparadis. 
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www.kommunisterna.org

Kontakta oss via mail här i Malmö: malmo@kommunisterna.org

tryck: w
w

w
.m

yran.biz

“Det jag blir mest förbannad på är att människor inte 
får den vård dom behöver, 

att människor inte ens kommer till i vården.”
Clair Barcellos, kommunist och 

undersköterska på SUS i Malmö

Nej till privatiseringar!
Vård ska bedrivas 

i offentlig regi!

Vill du veta mer?
Vi säljer tidningen Proletären 
utanför sjukhuset fredag 22 mars 
kl 06.30-07.30
TORGMÖTE 
Triangeln lördag 23 mars kl 12.00

Grundproblemet är marknadsanpassningen av välfärden. 
Människors behov av skola, vård och omsorg förvandlas 
till varor på en marknad: allt ska handlas till lägsta möjliga pris.

Men människor är inga varor. En sjuk människas lidande kan inte mätas 
i pengar, lika lite som en god sjukvård kan bedrivas utan tillräckligt med 
personal. Vi kommunister sätter människan först. Därför säger vi nej till 
både nedskärningar och privatiseringar.

Sjukvården kostar pengar, det är ingen nyhet. Men regionens politiker lju-
ger när de säger att vi måste spara. Sverige är ett av världens rikaste länder, 
så varför skulle vi inte ha råd med en säker och human vård?

OFFENTLIGT MÖTE
om Vinster i vården
Johan Wiman, journalist på 
Proletären, talar på Ungdomens 
Hus (N Skolg 10)
onsdag 27 mars kl 19.00


