Utgiven av fackligt aktiva kommunister inom Kommunal

nr. 3 - 2012

Privatiseringen av Vård ...

Förbjud vinster i omsorgen! Gå inte på den bluffen.

V

arje gång som det för allmänheten publiceras artiklar i press och TV om fasansfulla förhållanden inom den privata äldreomsorgen ställer sig svenska folket frågan vad det är för något som
pågår. Pressens insändarsidor översvämmas av insändare som förtvivlade människor skriver med
frågan om vad det är som händer. Hur kan man tillåta att gamla människor utsätts för en sådan
vanvård. Nerpissade blöjor vägs, liggsår blir inte omlagda, människor svälter ihjäl, gamla människor tvingas lägga sig för natten klockan tre på eftermiddagen. I skottlinjen hamnar våra fackliga
medlemmar. Allt för att privata bolag skall tjäna pengar genom att spara på personalkostnader.
Det faktum att privatisering av all offentlig tjänst som pågått de senaste 30 åren nu har lett
till vägs ände oroar och gör de socialdemokratiska väljarna förtvivlade och förbannade. Det här
är något som den socialdemokratiska partiledningen inser och ser en fara med då partiet måste
framstå som de svagas parti samtidigt som partiet i grund och botten inte bara är för privatisering
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av offentlig verksamhet utan dessutom var
det parti som i Sverige startade privatiseringsvågen med utförsäljning av statlig egendom
samt i valfrihetens namn startade privatiseringen och raseringen av vård, skola och omsorg.
Nu när resultatet av den politiken med vanvård
som följd inte längre går att dölja måste socialdemokraterna distansera sig från effekterna
av den egna politiken genom några politiska
knep. Knep som består i att man förklarar att
ägandeformen inte spelar någon roll utan att
det är omsorgens kvalitet som har betydelse.
Och i det sammanhanget uppfann man parollen om att det är vinsterna i de privata vårdbolagen som är boven i dramat och menar därför
att förbjuder man vinster i vården så är problemet löst. Detta är en politisk dimridå, något
som socialdemokraterna är experter på.
Faktum kvarstår att de riskkapitalbolag i
vars styrelse många ledande socialdemokrater
sitter, bl a förre justitieministern Thomas Bodström, har som uppgift att billigt köpa vårdbolag, skolor mm för att inom en snar framtid
sälja dem dyrt. Genom socialdemokraternas
krav på att förbjuda vinster inom vård, skola
och omsorg får nu riskbolagen ett bokföringsproblem. Större problem än så är det inte.
Familjen Wallenberg som även den är aktiv
inom vårdbranschen och bl a har köpt Bollnäs
sjukhus kan skratta hela vägen till banken, den
bank som de också äger (SE-banken) när de
hämtar ut sina vinster som är dolda. Vem av oss
tror att Wallenberg med enorma ekonomiska
och personella resurser inte skulle kunna få en
företagsekonom att förvandla plus till minus.
Svaret är att för Wallenberg är det en bagatell.
Går det inte på annat sätt så är det väl bara att
starta upp ett sängbolag som hyr ut sängarna
till de privata bolagen och sätta sänghyran på
en sådan nivå att det privata vårdbolaget som
hyr sängarna får sin vinst bortraderad. Räcker
inte det är det väl bara att även starta ett lakansbolag som hyr ut sänglinne. Det är alltså
ingen överdrift att påstå: Att förvandla plus

till minus är lätt som en plätt.
Vi har dessutom praktisk erfarenhet om
hur man kan förvandla svart till vitt, natt
till dag, god till ond. Den erfarenheten har
vi när det gäller vapenexporten. När vi alla
har sett hur USA bedrivit folkmord runt om i
världen, i Korea, Indonesien, Vietnam, Laos,
Irak, Afghanistan med flera ställen, har den
svenska och fredliga allmänheten med förfäran krävt att svenska vapen inte får användas i
sådana vidriga sammanhang. Socialdemokraterna har därför i bästa samförstånd med de
borgerliga partierna gemensamt i riksdagen
bestämt att svenska vapen inte får exporteras
till länder som bedriver anfallskrig, förtrycker
den egna befolkningen eller som kan misstänkas för vidareexport till diktaturer. Krav
som alla tycker är riktiga. Hur ser då verkligheten ut. Jo, verkligheten är att den svenska
vapenindustrin som även den likväl Bollnäs
sjukhus ägs av familjen Wallenberg inte är
mer än skrattretande. Den säljer så mycket
den kan till den som betalar. Saudiarabien,
ett land som enligt våra mått mätt styrs enligt
medeltida lagar, får tillsammans med alla andra handla så mycket de vill, bara de betalar.
Alltså är lagstiftningen som skall förhindra
vapenexport till krigiska diktaturländer lika
mycket ett spel för galleriet som kravet är att
förbjuda vinster i vården.
Menar man allvar med att en gång för alla
få ett slut på detta vansinniga privatiseringsprojekt som pågått de senaste 30 åren med
förödande konsekvenser finns bara en sak att
göra och det är att förbjuda all privat verksamhet inom vård, skola och omsorg.
Det verkar väl rätt logiskt eller vad säger
Du. Hör gärna av Dig till KommunalKommunistens redaktion med synpunkter på
hur vi tillsammans inom Kommunal skall
kunna starta en folkrörelse mot privatiseringsvansinnet.
L. L.
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En mat-tant
berättar

V

ill här delge mina erfarenheter som husmor
inom skolmåltiden. Hur den förändrades när
entreprenörer kom in i verksamheten och det då
blev budgivning på sagda verksamhet. Från att
ha varit en väl genomorganiserad måltidsverksamhet till glädje för elever och för den personal
som utförde uppgiften, så utvecklades det till
att bli sämre matkvalitet och sämre personella
rättigheter.
Entreprenören vet att han/hon har säkra matgäster. Skolan upphandlar det antal portioner
som stämmer med antal inskrivna elever. Med
min erfarenhet som husmor vet jag att man inte

använder hela den summa som
budgeteras till maten, ofta blev
det pengar över som gick tillbaka
till kommunen. Men som nu går
rätt ner i entreprenörens ficka.
Entreprenören får nyttja
skattefinansierade lokaler och
utrustning, så slänger vi våra
skatteinkomster omkring oss.
Lista på försämringar:
Personalneddragning som
kom som ett brev på posten.
Med entreprenören förlorade vi anställda meddelarskyddet
och munkavle sattes på personalen.
Personalkläder fanns tillgängliga och skickades på tvätt.
Rundgång: smutsiga till tvätteriet, rena kommer tillbaka.
Detta skapade arbetstillfällen för
tvätteriet. Entreprenören håller
med arbetskläder men personalen får ta hem och tvätta.
Måltidsuppehållet försvann.
Eftersom personal inte kan
lämna sin arbetsplats för att inta
lunch eller göra ärenden låg lunchtiden i arbetstiden. Entreprenören lade till en halvtimma per arbetsdag.
När kapitalet kom in i skolmåltiden
skedde en ideologisk tvärvändning. Jag
som husmor skulle byta namn till restaurangchef och elever som åt maten vi lagade
blev helt plötsligt våra kunder.
Från att ha varit en verksamhet med
rättigheter och skyldigheter så ändrades det
och man befinner sig i en hierarki.
B. K.
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utkommer ett par gånger per år. Håll dig uppdaterad om
kommunisternas verksamhet inom Kommunal. Kontakta
redaktionen så ser vi till att broschyren alltid finns på din
arbetsplats. kommunalkommunisten@skp.se

0702-22 30 06

Arbetare i alla länder, förena er!

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning och
utkommer med 10 nummer per år. Tidningen ger raka och
ärliga svar ur ett socialistiskt perspektiv. Här skriver både
yrkesjournalister och arbetarkorrespondenter. Tidningen
innehåller information som är obekväm och förtigs av
de borgerliga medierna i Sverige.
Ta en prenumeration 200 kr/år
eller beställ ett gratis provexemplar.

Är du överens med oss om de socialistiska målsättningarna och de krav
kommunisterna för fram?
Bli då medlem i Sveriges Kommunistiska Parti!
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt!
08-735 86 40
skp@skp.se
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

