
gynnar kvinnor. 
För tjugo år sen argumen-

terade många emot införande 
av allmän screening efter cell-
förändringar i livmoderhal-
sen. Denna screening inför-
des och har sedan dess räddat 
massor av mammor, dött-
rar och vänner från att drab-
bas av livmoderhalscancer. 
Ingen ifrågasätter denna scre-
ening i dag. 

Frågan om allmän vacci-
nering av flickor i femte och 
sjätte klass kommer att ta ett 
tag att införa.

Till dess hoppas vi att 
Västra Götalandsregionen ser 
till att ha rättvisa regler så att 
inte vissa vårdgivare ger den 
subvention tonårsflickor har 

I veckan fattade Socialsty-
relsen ett viktigt beslut. 
Vaccination mot virus 

som orsakar livmoderhalscan-
cer ska införas i det allmänna 
barnvaccinationsprogrammet.

Frågan ska nu ut på remiss 
till berörda parter. En viktig 
fråga som fick Socialstyrel-
sen att fatta beslutet var den 
debatt om hur ojämlikt vacci-
nationen förskrivs idag. 

En undersökning från 
Stockholm visade att kostna-
den på 4000 kronor gjorde att 
det var välbeställda i till ex-
empel Danderyd som i väl-
digt stor grad vaccinerar sina 
tonårsflickor, medan det i in-
vandrartäta stadsdelar nästan 
inte är någon som vaccine-
rat sig. 

Denna orättvisa riskerar 
att i framtiden leda till stora 

klasskillnader i vilka som 
drabbas av liv- moderhalscan-
cer (som drabbar nästan 500 
och dödar 150 kvinnor årli-
gen). 

Vi vänsterpartister vill 
ha en vård efter behov, inte 
efter inkomst, och vill därför 
ha fritt vaccin! Detta har vi 
drivit sedan vaccinet kom 
förra året.

Vi hoppas att vi om femtio 
år kan vi se tillbaka och räkna 
hur många vi räddat genom 
att införa allmän vaccinering 
i frågan.

Många har kritiserat och 
försökt stoppa ett införande. 
Det är inte första gången det 
tar emot att genomföra re-
former inom sjukvården som 

Basen för vårt välfärds-
system är att alla på 
arbetsmarknaden om-

fattas av det skydd som kol-
lektivavtalen ger, oavsett om 
företaget eller den anställ-
de kommer ifrån Riga eller 
Trollhättan. Ingen ska kon-
kurrera ut landets småföreta-
gare genom att inte följa gäl-
lande spelregler på arbets-
marknaden.

Ekonomisk har vi valt att 
finansiera välfärden genom 
att avstå löneutrymme för att 
på ett enkelt och kostnads-
effektivt sätt se till att alla i 
vårt land får del av välfärden.

Dessa två delar är funda-
menten för det generella väl-
färdssystemet, kollektivavta-
let och det löneutrymme vi 
löntagare avstått.

När nu politiker inom al-
liansen angriper fackfören-
ingsrörelsen och kollektiv-
avtalen så blir det klart och 
tydligt för var och en av oss 
att det är den generella väl-
färden man vill skrota.

Attackerar facken
Genom att attackera fack-
föreningsrörelsen vill man få 
bort fokus ifrån sitt långsik-
tiga syfte så att man klara av 
att rasera ett väl fungerande 
system för den generella väl-
färden.

Förändringarna av a-
kasseavgiften är en del av 
detta. Det är enkelt att stå 
utan skydd i högkonjunk-
tur men vad händer när till-
växten avtar. Våra löner styrs 
av tillgång och efterfrågan 
detta innebär att många som 

står utan skydd kommer att 
tvingas att ta arbete för bra 
mycket lägre löner än de 
som de får på dagens över-
hettade arbetsmarknad.

Nivåerna i a-kassan är 
därför inte så intressanta för 
dom som är arbetslösa utan 
mycket viktigare för dom 
som befinner sig innanför 
grindarna på fabriken eller 
kontoret.

Bäst i världen
Vi hävdar med bestämdhet 
att vårt system är det bästa i 
världen eftersom alla har till-
gång till välfärden. Tillgång-
en till utbildning, sjukvård 
eller äldreomsorg är inte be-
roende av storleken på plån-
boken. Däremot kan du som 
enskild bättra på dina möj-
ligheter att få vad du tycker 
är en högre kvalité genom 
att betala extra.

En större del av de ledan-
de politikerna inom EU an-
vänder vårt välfärdssystem 
som en modell för hur ett 
gemensamt välfärdsystem 
ska kunna skapas inom uni-
onen i framtiden. När andra 
regeringar säger att man vill 
modernisera sitt välfärds-
system så tittar man på vårt 
land. Sveriges regering går 
i motsatt riktning när Re-
infeldts ministär pratar om 
modernisering handlar det 
om avveckling av ett väl 
fungerande system. 

Kollektivavtal
Grunden för generellväl-
färd är svenska kollektivavtal 
på svenskarbetsmarknad om 

man inte vill ha 
dessa så är man 
klart och tydligt 
emot generellväl-
färd.

Vi inom fack-
föreningsrörelsen 
måste nu se till 
att samtalen om 
vilket samhälle vi 
tillsammans ska 
forma startar och 
vilken plats är 
bättre än landets 
arbetsplatser.

Med utgångs-
punkten i svens-
ka kollektivavtal 
på svenskarbets-
marknad och vårt 
generella väl-
färdssystem är vi 
övertygade om 
att alla kommer 
att förstå vilken 
avgörande bety-
delse dessa två 
grundfundament 
kommer att ha 
för att vi i fram-
tiden ska kunna 
bygga ett solida-
riskt och starkt 
välfärdssystem.

Britt Bohlin Olsson
Socialdemokraterna 
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… och över 140 andra ansiktsprodukter.

Tre enkla steg till en 
fräschare hy.
Genom att tvätta med ansiktsrengöring, djup-
rengöra med ansiktsvatten samt mjukgöra 
med ansiktscreme hjälper du din hy att behålla 
lystern – trots minusgrader, sol eller torr inom-
husluft. Vi erbjuder ansiktsprodukter i olika 
prisklasser, som alla har klarat Apotekets höga 
kvalitetskrav.  Välkommen in!

Rengörings-
lotion på köpet!

Apoliva Dagcreme, 60 ml, 59:–, Nattcreme, 50 ml, 65:–. Köp dag- och 
nattcreme, få rengöringslotion på köpet (värde 37:50).

Apoliva
Ansiktsvatten,
200 ml.

33:–

Nyhet!

L300 Face Cream, 60 ml, 76:– och 
Cleansing Milk, 200 ml, 49:–

Oliva Dagcreme, 50 ml, 95:–, Nattcreme, 50 ml, 95:–
och Ögoncreme, 15 ml, 75:–

CCS Ansiktscreme,
parfymerad, 95 g.
KUNDKLUBBSPRIS 
(ord. pris 65 :–)

52:–

KÖP OLIVA 

DAG- & 

NATTCREME, 

FÅ ÖGONCREME

PÅ KÖPET!

(värde 75:–)

KÖP L300 FACE CREAM OCH CLEANSING MILK, FÅ GENTLE TONER PÅ KÖPET! (värde 46:–)

CLINIDERM Age Defence, 
Dagcreme/Nattcreme, 50 ml. 

195:–

Nyhet! VICHY 
LiftActiv 

Pro Serum,
30 ml.

279:–

RENGÖRINGS-

MOUSSE 

PÅ KÖPET! 

(värde 79:–)

L300
Anti-Age System, 
Dagcreme,
60 ml.

110:–

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen 
den 19 mars 2008, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

• Lilla Edets kommuns årsredovisning 2007
• Revisionsberättelse för år 2007
  - revisionsrapport
  - beviljande av ansvarsfrihet
• Godkännande av programsamråds-
 redogörelse, Centrumutveckling i 
 Lilla Edet, planprogram

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar (inkl 
handlingar avseende årsredovisningen) 
till kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 12 mars 
2008.

En seger för jämställdheten rätt till och andra inte. 
Vaccinationen ingår i 

högkostnadsskyddet, vilket 
Västra Götalandsregionen 
försökt obstruera. Vi frågade 
Hälso- och sjukvårdsutskot-
tets ordförande förra veckan, 
och han fick återigen medge 
att alla flickor som vill vacci-
nera sig inte får den förmån 
de ska ha. 

Nu hoppas vi att Västra 
Götalandsregionen ska vara 
ett föredöme och ser till att 
erbjuda rättvisa regler för de 
flickor som är för gamla för 
att få del av den allmänna 
vaccinationen. 

Det är verkligen dags nu! 
Annette Ternstedt(v) 

Ersättare i Västra Götalands region-
styrelse

Ingmarie Torstensson(v)
Ledamot av HSN 

Vad är grunden 
för vårt generella 
välfärdsystem?

Insänt


