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LEDARE. Vem bedriver egentligen vänsterpolitik i Sverige just nu – och vem
avgör det?

Vem är vänster?
Intresset för Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar är

rekordstort, sett till mediebevakningen. Det enligt en
undersökning gjord för Sveriges Radio Ekot som sammanfattar 1,2 miljoner tidningsartiklar.
Dadgostar tog frågan om marknadshyror, som i realiteten skulle påverka relativt få och dessutom huvudsakligen höginkomsttagare i innerstadsområden och paketerade om den så att den lät som ett svek mot alla med lägre
inkomst. Marknadshyror kunde gälla för ett antal nybyggda bostäder, men det stod hyresvärden fritt att fortsätta
att tillämpa de gamla systemen. Inga befintliga lägenheter
skulle påverkas. Ändå blev allmänhetens bild en annan, av
just den rovkapitalism som arbetarrörelsen kämpat mot
i alla år. Oroliga undrade hur mycket hyran skulle höjas,
omedvetna om att det omöjligt kunde drabba dem. Det
var klokt gjort av en nybakad partiledare till vänster.
Inför den kommande valrörelsen är det värt för de
andra partierna att dra sig
till minnes att det ibland
handlar mer om hur en sakfråga ”paketeras” än vad den
faktiskt handlar om. Förmodligen kommer bilden
av marknadshyror som en
möjlighet för giriga hyresvärdar att sätta ockerhyror
kvarstå.
DADGoSTAr KAN
Vänsterpartiet har guldpAKETErA FLEr
läge inför nästa val om inget
FrÅGor I röTT
oväntat inträffar. SocialpAppEr.
demokraternas samarbete
med Centern har lämnat en

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar
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vakuum där suget efter en tydlig och konsekvent vänsterpolitik lämnar öppet för Dadgostar att paketera om fler
frågor i rött papper.
I en intervju med Svenska Dagbladet protesterar Stefan
Löfven mot tanken att Socialdemokraterna har glidit åt
höger och irriteras av att Jonas Sjöstedt menar att Löfven
själv ville mot mitten och inte tvingades dit av Annie Lööf.
Löfvens efterträdare kommer inte bara behöva förhandla med Dadgostar och Lööf, utan också egna medlemmar som är missnöjda med den förda politiken och
väljarnas bild av att vänsterpolitik numera bara förs av
Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostar har goda chanser att
marknadsföra sig som det enda vänsteralternativet.
Martina Jarminder

Forskning ska vara
konsekvensneutral
Ardavan Khoshnood, kriminolog och docent i
akutsjukvård vid Lunds universitet, varnar för konsekvenserna av att kritisera att den uppmärksammade Brå-rapporten som kom fram till att invandrare och barn till invandrare var överrepresenterade
i brottsstatistiken. Det finns en risk att det leder till
självcensur hos forskare, menar han.
Om väljarna får uppfattningen att forskare som visar
att utlandsfödda eller personer med utlandsfödda föräldrar är överrepresenterade tystas eller motarbetas är
risken betydligt större för att det skapar främlingsfientlighet än om man bjuder in till diskussion om varför
det blir så. Övertygelsen om att man tystas om man är
mot invandring i Sverige har ställt till med stor skada,
inte minst för invandrare, just eftersom den spätt på
främlingsfientlighet.
Många svenskar har kapacitet att förstå att faktorer
som social utsatthet och hopplöshet inför möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden gör det mer
sannolikt att man frestas att begå brott. Det finns
ingen anledning att försöka dölja det: det är välkänt.
Det verkligt intressanta är varför det är så. Det
är till exempel viktigt att ta reda på om invandrare
begår brott oftare, eller anklagas för brott och åtalas
oftare. Det är inte samma sak. Forskning ska fokusera
på att ge svar på sådana frågor, inte på om forskningens slutsatser förargar eller inte.
Det är antirasister och andra förespråkare för ett
öppet och solidariskt samhälles uppgift att nyansera
debatten och inte låta varken politiker eller väljare
komma undan med att förenkla genom att göra invandrare till syndabockar utan att försöka ta reda på
mer. Att gräva djupare och medge att ett problem är
komplext och saknar lätt och snabb lösning är sällan
roligt, men det är så samhällsdebatten måste se ut om
vi ska landa i evidensbaserad politik. Man ska inte
bara fråga vad som är sant, utan varför det är så och
vad man kan göra åt saken.

debatt

Nolltolerans mot rasism i region Skåne
I DN:s granskning fram-

kom att det finns strukturell rasism inom vården
även i Region Skåne.
Centerpartiet reagerar
starkt på detta och vill se
en förändring i dagens
riktlinjer till att även
inkludera rasism och diskriminering från patienter
riktad mot anställda och
tydliga implementeringsrutiner för att säkerställa
att dessa ärenden hanteras
på rätt sätt.
Det är självklart att det
ska råda nolltolerans mot
diskriminering inom Region Skånes verksamhet.
Att en läkare ska nekas
ge vård till en patient på
grund av etnisk tillhörighet är skamligt. Än värre är
det att arbetsgivarna tillåter det ske och tillgodoser
patientens krav på behandling av läkare baserat
på etnisk tillhörighet.
Att jobba med patienter
i nära vård är krävande
nog som det är, och här
har vi som arbetsgivare
ansvaret att se till att personalen har rätt stöd för
att kunna känna att de
har organisationen bakom
sig samt har rätt verktyg
och resurser för att kunna

om oss i framtiden om
detta tillåts fortgå? Det
ligger i alla skåningars
intresse att fortsätta vara i
framkant gällande hälsooch sjukvård. Det är något
vi är stolta över och ska
fortsätta vara. Men det
kräver förändring.

Centerpartiet vill se

All kompetens ska räknas.
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hantera denna typ av
diskrimineringsärenden.
Det får under inga omständigheter förekomma
situationer där patientens
krav tas på större allvar
än Region Skånes egna
anställdas välmående där
man kompromissar med
arbetsmiljön och känslan
av trygghet.

till regionen om de utsätts
för rasism från patienter
de möter och samtidigt
saknar stöd från organisationen? Region Skåne
har många anställda av utländsk härkomst, och utan
dem hade sjukhus och
vårdcentraler runt om i regionen behövt stängas ner.
All kompetens behövs.

Rasism drabbar både
Skånes invånare och regionen i sin helhet. Hur ska
kompetens lyckas behållas
och nya läkare attraheras

Region Skåne behöver kunna garantera en
trygg arbetsmiljö för de
anställda och framför allt
kunna ge dem det stöd

som behövs för att de ska
orka arbeta vidare. Hur de
anställda tas om hand ger
konsekvenser – och det
är dags att vi i politiken
tar det på allvar. Det råder
redan brist på medicinsk
kompetens och utan förändring i arbetsgivarnas
ansvar gällande garanti av
trygg arbetsmiljö är detta
något som kommer att
förvärras.
Vi har helt enkelt inte
råd att mista en tredjedel
av vår så värdefulla kompetens. Vem ska ta hand

utökade riktlinjer för likabehandling inom såväl
privat som offentlig vård i
Region Skåne, med tydliga
handlingsplaner för hur
hanteringen av diskrimineringsärenden ska gå
till. Idag bemöter policyn
endast diskriminering på
arbetsplatsen det vill säga
mellan anställda och ledning. Vi vill se att den även
inkluderar diskriminering
från patienter gentemot
anställda. Centerpartiet
vill se att en ny stödfunktion införs som ett steg i
att säkerställa att personalen blir hörd och för
att få en översikt kring
problematikens utsträckning. Vi vill även se tydliga
implementerings- och
uppföljningsrutiner för att
se till att de nya riktlinjerna efterföljs i verksamheten. Utöver detta vill

Centerpartiet även se att
de nya riktlinjerna kommuniceras kontinuerligt
i verksamheten och lyfta
diskussionen om rasism
och diskriminering mot
anställda på alla instanser.
Vi understryker vikten av
att sätta diskussionen på
agendan och föra konstruktiva samtal på arbetsplatser runt om i regionen.
Alla nivåer inom regionen,
såväl inom politiken och
bland tjänstemannaleden
måste signalera vikten av
ett öppet samtalsklimat
kring frågorna för att
stödfunktioner för utsatta
ska kunna bli tillgängliga
och användas utan farhågor för repressalier eller på
annat sätt negativa reaktioner.

Det är dags att vakna.

Det är dags att agera. Det
är dags att ta ansvar. Vad vi
gör idag ger konsekvenser
imorgon. Det finns bara
en väg framåt – tillsammans med gemensamma
krafter.
Annette Linander (C),
Regionråd

Birte Sandberg (C),
Regionråd

