Nu gäller det att ligga på!
Trepartiöverenskommelsen 6 oktober mellan S, MP och V om vinsterna i välfärden
representerar, om den förverkligas, ett verkligt framsteg i försvaret av den gemensamma
välfärden mot marknadstänkandets och de kommersiella krafternas allt större inflytande.
Avskaffande av LOV, kommunal vetorätt mot nya skoletableringar, stopp för gräddfiler i
vården, stopp för privatisering av stora sjukhus, meddelarskydd och offentlighetsprincip
även i privata välfärdsföretag, alla dessa förslag kommer att förändra maktförhållandena
ute i kommuner och landsting. Demokratin stärks, kommersiella krafter försvagas. Och
detta alldeles oavsett var frågan om vinstbegränsningar för aktiebolag landar.
Demokratiskt valda församlingar har rätt att debitera skatt, men tanken att de skulle kunna
bestämma vad skatterna INTE ska användas till är hårresande menar borgerliga politiker
och ledarsidor, Timbro, Svensk Näringsliv, m fl. De har "förklarat krig" mot
överenskommelsen.
Motståndet mot marknadstänkande och vinstuttag inom välfärden finns i breda folklager, i
fackliga organisationer och bland medlemmar i alla partier. Opinionsmätningar, liksom en
lång serie kongressbeslut före valet visar detta. Men en påtaglig risk nu är att den
borgerliga motoffensiven får ledande politiker att fega ur, att börja sväva på målet. Det
gäller alltså att hålla uppe mobilisering och opinionsbildning, att bemöta högerns
propagandaoffensiv på alla plan. Utifrån den parlamentariska situationen är det viktigt att
pressa SDs representanter på frågan: tänker ni stödja en bred folklig opinion eller tänker ni
stödja den ekonomiska och politiska maktelit som vill rasera överenskommelsen?
Sammanfattningsvis - vi kan inte slå oss till ro och invänta utredningar och
parlamentariska beslut i tro om att segern redan är klar. Vi måste på fackliga möten,
genom egna arrangemang, i media och på gator och torg, fortsätta att aktivt driva våra tre
krav och paroller:

Nej till vinst i välfärden!
Stoppa nedskärningarna!
Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

(uttalande antaget på mötet 14 okt 2014 i Göteborg)

