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Regeringens ovilja att för-
bättra papperslösas och
asylsökandes rätt till hälso-
och sjukvård upprör. Miljö-
partiets Gunvor G Ericson
gick i förra veckan till hårt
angrepp mot regeringen och
socialminister Göran Häg-
glund, KD. Flera hjälporgani-
sationer instämmer i kritiken
och menar att regeringen
bryter mot de mänskliga
rättigheterna.

– Min ena tvillingdotter lider av
epilepsi och behöver vård och
medicin, men vi vågar inte gå till
vårdcentralen för risken att bli
upptäckta, säger en papperslös
man i Stockholm, som inte vill
uppge sitt namn, till Arbetaren
Zenit. 

Han berättar vidare att han
och hans familj heller inte låtit
vaccinera sig mot svininfluensan
eftersom de inte vågar för risken
att bli upptäckta. För några dagar
sedan fick hans son hög feber och
när termometern visade 40 gra-
der blev han orolig och gick till

slut och handlade febernedsät-
tande. Att söka vård är uteslutet,
menar han.

Anita Dorazio, ordförande på
Asylkommittén i Stockholm, är
mycket kritisk.

– Det är oanständigt att leka
med människors liv på det här sät-
tet. Sverige har undertecknat kon-
ventionerna om de mänskliga rät-
tigheterna och nu går Sverige emot
dem. För de som är sjuka och är

här utan papper betyder det att de
väntar med att gå till doktorn och
tvingas tills slut söka akutsjukvård.

NÅGON SOM FICK NOG i förra veck-
an var Gunvor G Ericsson, MP.

Hon kritiserade då Göran Häg-
glund hårt för att ha åstadkommit
för lite i frågan sedan 2008 då han
lovade att avsätta pengar för en
särskild utredare i budgetproposi-
tionen.

I GÖRAN HÄGGLUNDS skriftliga svar
till Gunvor G Ericsson menar
han att det inte finns någon lag-
stadgad skyldighet för landsting-
en att erbjuda vård på samma vill-
kor till personer som inte har
sökt nödvändiga tillstånd för vis-
telse i Sverige. Och vad det gäller
en eventuell förändring av rätten
till vård för vissa grupper krävs en
utredning och ”förslag på ett
direktiv för denna utredning är
för närvarande föremål för bered-
ning inom Regeringskansliet”,
skriver han.

– Men nu backar Göran Häg-
glund även ifrån detta. Den utlo-
vade presentationen av ett direk-
tiv under 2009 har inte förverkli-
gats. Sverige är ett av Europas
mest restriktiva länder när det
gäller vård till asylsökande, och
för de sjuka utan ”nödvändiga

”Vi vågar inte gå till vårdcentralen”

Kvinnor förväntas vårda 
Det är medelålders kvinnor
med låga löner som oftast
får ta konsekvenserna av att
kommunerna drar ner på
äldreomsorgen, genom att
själva vårda sina anhöriga.
Många tvingas gå ned i
arbetstid med sämre löneut-
veckling och pension som
resultat.

– Det är oftast arbetar-
klassens döttrar som åker dit
på det här, säger forskaren
Petra Ulmanen till Arbetaren
Zenit.

Den här delen av anhörigvården
finns det i dag ingen enhetlig bild
över. Men klart är att den har ökat
det senaste decenniet och att det
framför allt kvinnor som väntas ta
hand om sina anhöriga. Detta får
tydliga konsekvenser. Birgitta
Olofsson, anhörigkonsulent vid
Nationellt kompetenscentrum
Anhöriga i Kalmar säger till Arbe-
taren Zenit att löneutveckling för
den som vårdar anhörig stannar av,
och vidareutbildning inom yrket
försvåras då man som anhörigvår-
dare har svårt att lämna sin släkting. 

Antalet platser för vård av gamla
och sjuka har enligt uppgifter i
LO-tidningen i förra veckan min-

skat med 90 procent sedan 1990-
talet. Och mycket av anhörigvår-
den sker dessutom som obetalt
arbete. Enligt Socialstyrelsen är
det endast hälften av landets kom-
muner som betalar ut ersättning till
de anhöriga som vårdar en förälder
eller annan nära anhörig. Detta är
något som Petra Ulmanen, dokto-
rand på institutionen för socialt
arbete vid Stockholms universitet,
och som har skrivit rapporten
”Äldres döttrar och vård av de egna
föräldrarna”, känner igen.

– Det har skett en nedmonte-
ring av samhället som har gjort att
många kvinnor tagit ett större
ansvar utan att de fått betalt, säger
hon till Arbetaren Zenit.

ENLIGT EN STUDIE hon genomförde
i höstas hade 5 procent av alla
kvinnor i förvärvsaktiv ålder någon
gång gått ner i arbetstid eller helt
avstått från att arbeta under en två-
årsperiod för att ta hand om någon
i sin närhet, till exempel en föräl-
der som blivit sjuk och som inte
har fått ordentligt stöd från den
egna kommunen.

– Det är naturligtvis ett stort
problem och det handlar nog
mycket om hur vi ser på omsorg,
relationer och ansvar. Det finns
förväntningar på kvinnor som gör
det svårt att säga nej, säger hon.

Samma studie visade att endast
0,5 procent av männen i samma
ålder hade gått ner i arbetstid eller

avstått från att arbeta för att hjälpa
en anhörig som till exempel inte
fått plats på ett äldreboende.

– Risken för de här kvinnorna
är naturligtvis att de blir trötta och
slitna, de får svårare att göra karri-
är, säger Petra Ulmanen.

Petra Ulmanen, liksom Birgitta
Olofsson, menar att det främst
handlar om lågutbildade och låg-
avlönade kvinnor:

– Det är oftast arbetarklassens
döttrar som åker dit på det här.
Om du sitter i kassan på Konsum
är det svårare att komma ifrån för
att hjälpa din gamla mamma att
ringa till hemtjänsten eller att följa
med till doktorn, välutbildade har
oftast mer flexibla arbetstider.

Dessutom, menar Petra Ulma-
nen, har de välutbildade kvinnorna
oftare föräldrar som har råd att
köpa privata tjänster när kommu-
nerna drar ner på äldreomsorgen.

Enligt Petra Ulmanen måste
kommunerna komma till rätta
med problemet genom att helt
enkelt erbjuda en väl fungerande
äldreomsorg. Hon tycker också att
arbetslivet borde anpassas för per-
soner i medelåldern ungefär som
det görs för småbarnsföräldrar. I
en artikel på Socialstyrelsens hem-
sida skriver hon bland annat: ”Vi
har en lagstadgad rätt att vabba, ta
ut ledig tid för vård av sjukt barn
(vab) när de är sjuka i form av till-
fällig föräldrapenning. Varför finns
det inget motsvarande för vård av
äldre som man står nära?”

ANDERS BERGH, som arbetar med
anhörigvård på Socialstyrelsen i
Stockholm, menar att anhörigvår-
den är ett område där jämställdhe-
ten har stått stilla.

– Det är ju oftast kvinnor som
står för det obetalda arbetet i hem-
met, och så är det även när det gäl-
ler vård av anhörig äldre, säger
han.

I slutet av januari kommer det
att släppas forskningsresultat som
visar hur det ser ut för personer
som arbetar med anhörigvård i
landet, framtaget av Ann-Britt
Sand vid Nationellt kompetens-
centrum Anhörigvård i Kalmar.
Hittills har det främst forskats på
hur äldre hjälper varandra med
anhörigvård.

JOHAN APEL RÖSTLUND

Johan.apel.rostlund@arbetaren.se

XX Anhörigvård

”Det har skett en
nedmontering av
samhället som har
gjort att många
kvinnor tagit ett
större ansvar utan 
att de fått betalt.”
Petra Ulmander, forskare.

Antalet platser för vård av gamla och        

Papperslösa drabbas när utredning om vård dröjer

Många upprörs
över regeringens
hantering av
papperslösa. 
Bild från en
demonstration i
Stockholm 2008.
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Seger för algeriska stålarbetare
ARBETARNA PÅ Arcelor Mittals stålverk i Algeriet (se Arbetaren Zenit
3/2010) har fått igenom sina krav på att rädda de 320 jobb som ris-
kerade att försvinna när företaget hotade att lägga ner kokstillverk-
ningen vid fabriken. Nio dagars strejk gav alltså resultat och gene-
ralsekreteraren för stålverkets fackförening, Smain Kouadria, säger
till nyhetsbyrån Reuters att den algeriska regeringen har lovat att
skjuta till pengar för en renovering av koksverket.

Hungerstrejkande till sjukhus
FYRA ARBETARE har
förts till sjukhus efter
en hungerstrejk som
påbörjades förra tis-
dagen i Turkiets
huvudstad Ankara.
Det var arbetare vid
det tidigare statligt
ägda alkohol- och
tobaksföretaget Tekel
som hungerstrejkade
mot privatiseringen
av företaget. Protes-
terna mot privatise-
ringen av Tekel har
pågått i över en månad och flera tusen arbetare har demonstrerat.
Hungerstrejken hölls utanför den turkiska centralorganisationen
Türk-is kontor i centrala Ankara. 

Amerikansk protest i Paris
AMERIKANSKA ARBETARE vid det franska multinationella serviceföreta-
get Sodexo har flugit till Paris för att protestera mot företagets per-
sonalpolitik, som man menar utnyttjar den svåra situation som flera
fackföreningar i USA befinner sig i. Det är facket för serviceanställ-
da, Service Employees International Union, SEIU, som har gjort
det möjligt för några av fackets över två miljoner medlemmar att
åka till Paris för att protestera. Enligt Mitch Ackerman från SEIU
är de Sodexoanställdas löner i USA så dåliga att flera tvingas söka
hjälp från sociala myndigheter och många har också tvingats ta
hjälp av organisationer som delar ut mat till fattiga. 14 procent av
de anställda vid Sodexo i USA är facklig anslutna. Enligt Mitch
Ackerman har intresset för SEIU ökat den senaste tiden, men
många oroar sig över att förlora jobbet om de går med i facket. 

Fortsatt strejk i Sydafrika
STREJKEN BLAND 3 000 arbetare vid SAB Miller ABI i Sydafrika har
gått in på sin andra månad. Facket Food and Allied Worker’s
Union, FAWU, kräver att de anställda ska få en lönehöjning på 9,5
procent samt en rättvis övertidsersättning då de arbetar på lördagar.
Hittills har arbetsgivaren inte gått med på några krav utan har i
stället kallat in strejkbrytare som skött arbetet vid den berörda
fabriken. De strejkande arbetarna har fått stort stöd från andra
anställda inom samma företag, som bland annat planerar att
genomföra en sympatistrejk.

Blockad mot
bilfabrik 
BELGISKA BILARBETARE sätter Opel
i Antwerpen i blockad sedan
ägaren General Motors beslutat
att stänga fabriken senare i år. 
2 600 personer mister därmed
sina jobb och det är ett hårt
slag mot hela Belgien som
redan har drabbats svårt av
finanskrisen.

General Motors säger att de
lägger ner verksamheten vid
fabriken på grund av att allt
färre Opelbilar har sålts de
senaste åren.

Företag vill 
knäcka fack
DET BRASILIANSKÄGDA gruvföre-
taget i Sudbury i östra Kanada
försöker knäcka facket efter den
senaste tidens strejk, hävdar
flera källor som American
Metal Market Daily har talat
med. United Steelworkers
Union har strejkat i sex måna-
der sedan parterna inte kommit
överens om bland annat det
bonussystem facket vill ha för
arbetarna, som är knutet till
priset på nickel. Företaget har
hotat att lägga ner all verksam-
het om inte strejken upphör.

Facket i världen

Turkiska arbetare strejkar mot privatisering.

 anhöriga

        sjuka har sjunkt med 90 procent sedan 1990-talet. Mycket av anhörigvården sker nu som obetalt hemarbete.

Städares villkor och utebliv-
na löner för byggarbetare.
Om det handlade några av de
syndikalistiska konfliktvarsel
som lades förra året, som
dock minskade jämfört med
året innan. 

Det framgår av siffror från
Medlingsinstitutets som
Arbetaren Zenit har tagit 
del av.

Enligt Medlingsinstitutet lades
45 syndikalistiska konfliktvarsel
under 2009, vilket är en minskning
från 55 varsel under 2008. 

– Även om detta är en minsk-
ning har vi höjt vår stridbered-
skap sedan 2006. Därefter har
antalet varsel om konfliktåtgärder
legat relativt stabilt. Den höjda
beredskapen beror främst på att
den lokala aktiviteten har fått en
nystart och att vi har arbetat med
att få tillbaka eldsjälar. Sådant
sprider sig som ringar på vattnet.
En annan orsak är att SAC Syndi-
kalisterna centralt har omorgani-
serats under 2006 vilket har lett
till mer utrymme för lokala initi-
ativ, säger den tidigare förhand-
lingssekreteraren Erik Mägi till
Arbetaren Zenit.

De varsel som lades  av syndika-

lister handlade under 2009 bland
annat om städarnas arbetsvillkor
på restaurangen och nattklubben
Berns och om byggnadsarbetarnas
uteblivna löner på hotellet Grand
Residence i Åre. 

Under 2009 uppgick det totala
antalet strejkdagar på den svenska
arbetsmarknaden till 1 560 vilket
är en markant minskning från
106 760 strejkdagar under 2008.
Den drastiska minskningen förkla-
ras av att 2009 inte var något
avtalsår och att 2008 var året då
sjuksköterskorna strejkade. Bara
Vårdförbundets konflikt under
våren 2008 medförde 95 000
strejkdagar.

AV DE STREJKER som genomför-
des under 2009 faller en tredje-
del under kategorin olovliga, till
skillnad från 2008 då inga sådana
strejker förekom. De olovliga
strejkerna innefattar inte SAC
eller Hamnarbetarförbundet då
de inte har kollektivavtal med
fredsplikt. Bland annat sop-
åkarna i Stockholm samt arbe-
tarna på Systembolagets lager,
Lagena, genomförde förra året
vilda strejker.

SOFIA LUNDKVIST

inrikes@arbetaren.se

Färre strejkdagar 2009

tillstånd” är detta ohållbart.
Tack och lov finns det i Stock-
holm, Göteborg och Malmö
ideella krafter som erbjuder
vård för dessa grupper, säger
Gunvor G Ericsson till Arbe-
taren Zenit.

TILLSAMMANS MED 26 andra
organisationer gick Läkare i
världen i december 2009 (se
Arbetaren 51/2009) ut med ett
eget direktiv för att skynda på
den utlovade utredningen.

– Den här utvecklingen
betyder ökad press för redan
utsatta människor. En kompli-
kationsfri förlossning kostar
till exempel 20 000 kronor och
det är pengar som inte finns för
de kvinnor som behöver. Det
vi vill få till är en lagändring så
att tillgången till hälso- och
sjukvård till slut blir en mänsk-
lig rättighet även i Sverige,
säger Christina Lidén, verk-
samhetsansvarig på Läkare i
världen.

SOFIA LUNDKVIST

inrikes@arbetaren.se
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