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En brun och

Att skilja på
debatterna
KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

GÖRAN HÄGGLUND reagerar starkt på uppgifterna om norska ”abortresor” till Sverige, där kvinnor velat avbryta sin
graviditet för att fostret har haft fel kön. Ingen kan förneka att könsspecifika aborter är ett stort problem i många
delar av världen och en del av en global maktordning där kvinnor underordnas män.
gäller

”I Sverige
nämligen fri abort
utan utredning till
vecka arton.”

MEN STÄMMER uppgifterna? En av dem som
hävdat att minst hundra ”könsaborter” sker
varje år är professor Lars Hamberger – en person som enligt DN också har kopplingar till
den abortfientliga gruppen Ja till Livet. I samma tidning
uttalar sig också Lil Valentin, chef för ultraljudsavdelningen på Universitetssjukhuset i Malmö, som menar att
hon under 30 år som gynekolog bara stött på två fall där
kvinnor velat göra abort på grund av fostrets kön. Flera
andra sjukhus ställer sig också frågande till uppgifterna.
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i historien är dock Lil Valentins sista kommentar: ”Jag förstår inte hur sjukhuspersonalen skulle
kunna känna till varför någon vill göra abort före artonde veckan.” I Sverige gäller nämligen fri abort utan
utredning till vecka arton, vilket innebär att vårdpersonalen inte får fråga efter den gravida kvinnans motiv.
Kvinnor får med Sveriges lagstiftning rentav göra abort
för att de har lust och faktiskt också för att fostret har
”fel” kön, vilket också påpekats på många politiska
bloggar den senaste veckan. Det maktssystem som på
olika sätt ger kvinnor ett mindre värde än män är en
annan politisk fråga. Det borde inte vara omöjligt att
hålla två tankar i huvudet samtidigt.
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Debatten fortsätter på nätet
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen att läsa nya och gamla artiklar
samt att lämna din egen kommentar.

Moderaternas migrations- och integrationspolitik är djupt
rasistisk och strider mot Europakonventionen. Dessutom
blundar regeringen för de verkliga boendeproblem som
drabbar många nyanlända. Det skriver Veronica Svärd,
socialarbetare och styrelseledamot i Feministiskt initiativ.

KOMMER DU IHÅG Moderaternas slogan ”Bryt
utanförskapet!” i valrörelsen 2006? Kommer
du ihåg Reinfeldts hundögon samtidigt som
han förklarade att den svenska migrationsoch integrationspolitiken hade misslyckats?
Nya moderaternas lösning, som nyligen presenterades av migrationsminister Tobias
Billström, är att invandrade är den grupp
som ska följa svensk lag. Men regeringen
behöver helt plötsligt varken följa den svenska grundlagen eller Europakonventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna. Vad hände?

riteten vara svenskfödda vita män – jag har
svårt att se vart dessa skulle deporteras.
Moderaterna menar även att krav på att
kunna svenska språket ska införas för att få
svenskt medborgarskap. Analfabeter – varav
en stor majoritet är kvinnor till följd av könsdiskriminering – göre sig alltså icke besvär
och kommer aldrig att få allmän rösträtt. Vad
ska gälla för dövblinda, mentalt utvecklingsförsenade och personer med grav afasi?

VECKANS DEBATTÖR:

Moderaternas nya rapport ”Fler vägar in”
genomsyras av attityden att invandrade
är brottslingar som skriker efter rättigheter och vägrar acceptera skyldigheter – i
motsats till ”svenskar”. De bortser helt
från det fakta att den stora majoriteten
brottslingar är svenskfödda vita män.

Veronica Svärd
Socialarbetare och styrelseledamot i Feministiskt initiativ

MODERATERNA VILL återkalla beviljade medborgarskap som givits på felaktiga grunder,
men den svenska grundlagen godkänner varken landsförvisning eller återkallande av
svenskt medborgarskap. Ingen medborgare,
som är eller har varit bosatt i riket, får enligt
Regeringsformen (RF 2 kap 7 §) berövas sitt
medborgarskap i annat fall denne uttryckligt
samtycker till detta och blir medborgare i
annan stat. Vilket utanförskap är det som ska
lösas genom en grundlagsändring som knappast berör någon?
Enligt Billström är medborgarskapet ett
kvitto på ”svenskhet” och lojalitet mot nationen. Men om brott ska ligga till grund för
återkallande av medborgarskap skulle majo-

För upplysnings skull kan man nämna att
Europakonventionen, som förbjuder diskriminering på grund av kön och språk,
gäller som svensk lag sedan 1995.
MODERATERNA KLAMPAR VIDARE in i diskrimineringsträsket och vill tvångsförﬂytta invandrade till avsedda områden och förbjuda
dem att ﬂytta till områden där till exempel
släkt och vänner bor. Men förslaget om
inﬂyttningsstopp strider mot artikel 5 i
Europakonventionen, vilken anger att alla
som lagligen beﬁnner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och
fritt välja sin bosättningsort. Den tomma
retoriken om det “fria valet” är som bort-
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Kan bli mer sällsynt i glesbygden.

Ett monopol att värna
Regeringen arbetar nu för fullt med att
konkurrensutsätta och sälja ut Apoteket,
men det finns stora brister i regeringens
resonemang. När Norge avreglerade apoteksmarknaden steg läkemedelspriserna
med 27 procent på två år. Frågan är inte
om läkemedel kommer att bli dyrare efter
avregleringen, utan hur mycket dyrare.
I dag är många apotek på glesbygden olönsamma, men kan drivas vidare tack vare att
Apoteket AB inte är vinstmaximerande. På

vilket sätt blir tillgängligheten bättre om
det öppnas hundra nya apotek i Stockholms
innerstad om apoteken i glesbygden samtidigt försvinner? Apotekens oberoende,
professionella service och rådgivning är en
unik trygghet som vi svenskar har. Två av tre
farmaceuter i Norge upplever en konflikt
mellan professionella och kommersiella krav.
Samtidigt har antalet receptarier per apotek
minskat drastiskt i Norge och hela 40 procent upplever att arbetsbelastningen tidvis
eller ofta är oacceptabel. Vill vi ha det så i
Sverige?
Högkostnadsskyddet, som kommer att
finnas kvar, kostar i dag samhället över 20
miljarder kronor, men hela marginalen kommer trots allt samhället till godo. Efter privatiseringen kommer marginalen i stället att
betala privata aktörers vinster. Precis som
att de flesta inser att konkurrens ofta är
bra, så måste även den borgerliga regeringen svälja stoltheten och inse att ett väl fungerande statligt monopol i vissa fall faktiskt
kan överträffa en privatiserad, avreglerad
marknad.
Daniel Persson

