
Vänsterpress om Coronapandemin 
– slutet av mars 2021 

Problemen med vaccinleveranser fortsätter, beroende på produktionsproblem och på att vissa 

länder beslutat behålla allt vaccin för eget bruk (bl a USA och Storbritannien – 25/3 

meddelade också Indien att man pausar export av indisktillverkat AstraZeneca-vaccin). Detta 

har drabbat EU, som exporterat ganska stora mängder vaccin, och som nu beslutat att stoppa 

sin export. Risken för handelskrig ökar. 

Trots klartecken från WHO anser vissa att de svåra biverkningar (blodproppar i kombination 

med blödning) som förknippats med Astra Zenecas vaccin, inte tillfredsställande utretts, 

varför Danmark och Norge förlängt sitt Astra-stopp 3 veckor. Andra länder, som Sverige och 

Finland, har beslutat att återuppta vaccinering med Astra Zeneca, men bara av äldre (65+), 

eftersom personer i den åldern inte uppvisat ökad risk för blodproppar/blödningar. 

Ett annat oroande problem är att den brittiska virusmutationen nu dominerar i Sverige (vilket 

förmodligen förklarar den ökande smittspridningen), och att även de brasilianska och syd-

afrikanska mutationerna förekommer i vissa regioner (bl a Uppsala). När det gäller den 

sydafrikanska varianten har det dessutom visat sig att Astra Zenecas vaccin inte förhindrar 

smitta av denna, även om vaccinet förefaller skydda mot allvarlig sjukdom. 

De svenska dödstalen har under flera veckor hållit sig under 150 per vecka. Detta beror bl a 

på att många av dem som tillhör de allra sköraste grupperna (80+) har vaccinerats. Men pga 

den ökande smittspridningen kan mycket väl kurvan börja vända uppåt igen.
1
 I synnerhet som 

det verkar som att de nya virusvarianterna ger svårare sjukdom, vilket yttrar sig i att allt fler 

behöver sjukhusvård. 

Tidigare artikelsamlingar (senaste 3 månaderna): Vänsterpress om Coronapandemin – början 

av januari 2021, Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av februari 2021, Vänsterpress om 

Coronapandemin – början av mars 2021 och Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av 

mars 2021. 

Martin Fahlgren 28/3 2021 
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Flamman 

Vi går mot ljusare tider – men bara för mellanchefer  

Laila Vianden 
Flamman 25/3 2021  

Den rika delen av världen tycks inte ha tagit in vad det betyder att en pandemi faktiskt 

är global. 

Åtminstone börsens investerare tycks, så här ett år efter att pandemin stängde Europa, ana 

ljusare tider. Enligt Financial Times förbereder man sig nu för slutet av pandemin. 

Marknaden försöker föreställa sig vilken värld det är som kommer att möta oss när vi stapplar 

ut från hemarbete, lockdown och stängda gränser. Ett tydligt exempel är flygbolagen. Med 

restriktioner och en kraftig nedgång i resandet har konkurserna duggat tätt, och under 2020 

sjönk värderingen av företagen med ungefär en tredjedel globalt. 

Men i och med återgången till ett mer normalt tillstånd förutspås resandet öka igen. Alla 

mellanchefer som tvingats jogga runt i parkerna bland oss andra kan snart åter bege sig 

Saalbach Hinterglemm för utförscykling (downhill) och springa maraton i Sydney. Därför 

omgärdas resterna av den krisande flygbranschen med optimism. Sedan årsskiftet har 

värderingstrenden vänt och bolagen har klättrat tillbaka uppåt med 20 procent. 

Det finns en hel del att säga om investerarnas analyser, men föreställningen om en öppen 

värld full av glada människor med fickorna fulla av oanvända pengar rymmer en smittsam 

optimism. Åtminstone för den som lyckas tänka bort klimatinvändningarna. Blotta tanken på 

en framtid som inte innebär mänsklighetens långsamma undergång i sjukdom och isolering 

känns nästan udda. 

Visionen om tiden efter återöppningen som en enda lång fest är heller inte universell. Med 

hög arbetslöshet och djupnande klyftor omfattas långt ifrån alla av det förutspådda glada 20-

talet. 

Till investerarnas försvar får man säga att de i det här fallet bara försöker förutsäga vad köp-

starka grupper kommer att konsumera efter pandemin. Men möjligen underskattar de hur 

långtgående effekter det kan få, även för de bemedlade klasserna, att lämna de fattiga utanför. 

En pandemi är global till sin natur. Den drabbar hela eller stora delar av världen, och är svår 

att stoppa lokalt. Virus muterar dessutom ständigt och med stora delar av världen ovaccinerad 

under flera år framöver ökar sannolikheten för nya varianter som i värsta fall orsakar nya, 

globala utbrott. Det enda sättet att stoppa pandemin är att stora delar av världens befolkning 

blir immun, och det säkraste sättet att uppnå detta är genom vaccinationer. Hittills tycks 

strategin dock vara den motsatta. 

När tid är både pengar och liv har världens rika länder köpt sig före i den globala vaccina-

tionskön för att skydda sina befolkningar, i strid med FN:s och WHO:s önskemål om att först 

värna om särskilt sårbara grupper och viss sjukvårdspersonal oavsett nationalitet. Man har 

dessutom köpt tillräckligt med doser för att kunna vaccinera sina befolkningar flera gånger 

om. Konsekvensen är att de rika länderna, med 14 procent av världens befolkning, har tillgång 

till över hälften av de kvalitetssäkrade vaccinen. Samtidigt riskerar 90 procent av befolk-

ningen i fattiga länder att inte bli vaccinerade överhuvudtaget. 

På sätt och vis är det begripligt. Varje regering har ett ansvar för att värna om sina medbor-

gare. Vi är dessutom alla hårt ansatta. Många har drabbats av sjukdom, dödsfall, isolering, 
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arbetslöshet och oro för nära och kära. I den turbulens som pandemin orsakar är det också 

många politiker som ser ett behov av att flexa de politiska musklerna och visa handlingskraft. 

Men det är en mycket sorglig prioritering att överköpa doser och tränga undan fattiga länder. 

Det riskerar dessutom att ge oönskade efterverkningar bortom en fortsatt spridning av viruset. 

Medan rika länder agerat på ett sätt som fått FN att reagera, har Kina och Ryssland försett 41 

länder med 800 miljoner doser. Säkerligen inte av altruistiska skäl, men geopolitik är sällan 

just altruistisk. 

Ännu sorgligare är de rika ländernas beslut att via Världshandelsorganisationen blockera cirka 

80 fattiga länders vädjanden om att tillfälligt kunna frångå patenten och tillverka egna, billi-

gare vaccin. Även Sverige ansluter sig tillsammans med bland annat USA, EU och Storbri-

tannien, till denna obegripliga linje. Mot bakgrund av att två och en halv miljon människor i 

fattiga länder beräknas ha dött av coronarestriktionerna är det oförsvarbart. Man riskerar 

härmed också att förlänga pandemin. 

Pandemin har utraderat tio år av folkhälsoarbete i fattiga länder. Bland annat genom av-

stannade vaccinationsprogram för barn, eftersatt barn- och mödravård samt indragen vård av 

behandlingsbara och förebyggbara sjukdomar. 

Personligen längtar jag efter att slippa trängas i stadsnära naturområden med högljudda 

mellanchefer i överprissatta goretex-ställ. Antagligen ser jag fram emot deras utlandsvistelser 

mer än vad de själva gör. Men jag är uppriktigt oroad över hur politiken, globalt, kommer att 

hantera nya mutationer och nya utbrott. Viljan hos den rika världens ledare har hittills inte 

imponerat. 

Offensiv 

Dröjande vaccin hotar liv  

Anna Lundqvist & Robert Bielecki 
Offensiv 24/3 2021  

 
Utlovade leveranser av vaccin stoppas av diverse exportförbud och ”kontraktsmässiga skäl” 

– en vaccinhuggsexa som hotar liv (Foto: Folkhälsomyndigheten). 
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Att vården och omsorgen inte var tillräckligt väl rustad med personal för en allvarlig 

pandemi var föga förvånande med tanke på åratal av ”besparingar”, nedskärningar och 

de privata aktörernas inträde på den så kallade marknaden.  

Att det dessutom saknades tillräcklig skyddsutrustning och övrig materiel var kanske mindre 

känt, men inte mindre överraskande. 

Systemet med ”just in time”-leveranser lyckades inte tillhandahålla tillräckligt med skydds-

utrustning när den behövdes och förra året nåddes vi av alldeles för många rapporter om vård- 

och omsorgspersonal som tvingades arbeta utan skyddsutrustning, till och med vad gäller 

patienter som bekräftats vara smittade med covid-19. 

Utöver bristande produktion och leveranser kunde vi också se exporthinder och protektionism 

växa fram då flera stater prioriterade sin egna vård- och omsorgspersonal istället för att sam-

arbeta över nationsgränserna. Att den här cirkusen med osäker produktion och distribution 

skulle gälla även vaccinprogrammen är så här tre månader in i vaccineringen ett faktum. 

En orsak till de problem vi nu ser med tillgången till vaccin både i Sverige och internatio-

nellt är att staterna och regeringarna som ansvarar för befolkningens hälsa helt och hållet är i 

händerna på privata, vinstdrivande företag. 

Det som världens experter är överens om kan få stopp på pandemin ligger utanför det offent-

ligas kontroll. Istället är det företag med inget annat än vinst för ögonen som har makten över 

huruvida människor får tillgång till vaccinet eller inte. Vaccinet ges till stor del kostnadsfritt 

till medborgarna, men vi vet att någon förstås måste stå för de kostnader som ligger bakom. 

Länderna står för kostnaderna, men har ingen som helst kontroll över produktion och 

distribution.  

Med tanke på hur mycket offentliga medel som går in i läkemedelsforskningen och specifikt 

framtagandet av vaccin mot covid-19 borde världens regeringar åtminstone få ta del av 

forskningsdata och annan information om produktionen. 

I Sverige visar de senaste siffrorna att totalt 910,425 har påbörjat sin vaccinering och fått 

minst en dos, varav 383,498 har fått två doser och är färdigvaccinerade. 

Men de utlovade leveranserna av AztraZenecas vaccin har inte kommit. De halverar sina 

leveranser till EU under det andra kvartalet, på grund av exportförbud. I Storbritannien 

uppges att ”kontraktsmässiga skäl” hindrar leveranser till EU, rapporterade Läkartidningen 

den 12 mars. Därmed finns det en stor risk att Sverige inte klarar sitt uttalade mål om att 

vaccinera hela den vuxna befolkningen under det första halvåret 2021. Det hotar liv. 

Folkhälsomyndigheten meddelade i ett pressmeddelande att Sverige kommer få omkring 2 

miljoner doser färre än vad bolaget hade uppgett. Av de 4,5 miljoner doser som Sverige skulle 

få under det andra kvartalet i år kommer istället cirka 2,7 miljoner att levereras – om inte 

ytterligare hinder uppstår.  

Dessutom har flera av landets toppar och chefer gått före i vaccinationsköerna på vård- och 

omsorgspersonalens samt riskgruppers bekostnad, som Offensiv tidigare har rapporterat om. 

Flera regioner rapporterar om vaccinbrist. Jämtland-Härjedalen och Gotland har båda 

stängt bokning för vaccinering. Dagens Medicin rapporterade den 16 mars att det har varit 

”vaccinturism” på Gotland. 

SVT Nyheter skrev den 23 mars att även Region Skåne nu saknar vaccindoser och har fått 

skjuta upp redan inbokade vaccinationer. För vissa skjuts det upp i en månad.  

– Detta inträffade precis när vi skickat ut sista omgången av breven till åldersgruppen 76-84 
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år med erbjudande om att ringa sin vårdcentral för att boka tid för vaccination, säger Marie 

Ljung, kommunikationschef i primärvården, till SVT. 

Orättvis fördelning av vaccin och läkemedel är inget nytt. I det nuvarande systemet får 

toppar gå före och gräddfilerna inom vården breder också ut sig. Det är uppenbart att detta i 

kombination med läkemedelbolagens vinstjakt och staternas protektionism försvårar en 

effektiv vaccinering i Sverige och globalt. 

En demokratisk läkemedelsindustri i offentlig ägo utan patentskydd och affärshemligheter 

skulle möjliggöra effektivisering, samordning och rättvis fördelning globalt utifrån var 

behoven är störst, inte plånböckerna.  

Den sönderprivatiserade välfärden i Sverige gör det också än svårare att samordna vaccina-

tionerna, då det finns väldigt många olika aktörer i form av olika hemtjänstföretag och privata 

vårdcentraler. 

Därför måste krav ställas på att vård och omsorg återtas i offentlig regi där resurser sätts in för 

en rejäl upprustning, samt att den blir demokratiskt styrd av de anställda och brukarna. Så kan 

vi säkerställa en god vård och att vaccinen går till de mest behövande först. 

Covid-19 avslöjar att samhället också är sjukt  

Elin Gauffin 
Offensiv 24/3 2021  

Kampen mot covid-19 går fram och tillbaka. Eftersom 92 procent av boende på äldre-

boenden och 70 procent av de med hemtjänst är vaccinerade minskar dödstalen, men 

smittspridningen tar fart bland barn. De inställda vaccinleveranserna gör att det blir 

svårt att stå emot den tredje vågen som tar fart. 

När detta skrivs rapporterar Folkhälsomyndigheten att smittspridningen ökar brant igen, med 

18 procent de senaste två veckorna. 758,335 har konstaterats smittade sedan covid-19 bröt ut. 

Nu är det 604 sjuka per 100,000 invånare, med stora variationer. Gävleborg har 1,025 fall och 

Skåne bara 400 fall per 100,000 invånare. Stockholm ligger över snittet och har ökat en längre 

tid. 13,315 har avlidit av sjukdomen.  

Det har diskuterats om överdödligheten 2020. Året uppvisar en tydlig överdödlighet med 6 

200 fler döda än snittet under 2015-2019. Men samtidigt har befolkningen ökat i mängd. Det 

är många olika faktorer som väger in. Anders Tegnell har menat att en orsak till att Sverige 

har fler döda än grannländerna är att vi har haft färre döda i vanliga influensor åren innan 

corona och därför fler äldre vid liv som är extra känsliga för denna form av sjukdom.  

Å andra sidan har människors försiktighet gjort att dessa säsongsinfluensor har trängts tillbaka 

även under det senaste året och färre har dött av vanlig influensa 2020. Även antalet 

självmord var färre. Hur som helst var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken 2020 och 

det är allvarligt. 

Dagens Nyheter har presenterat en djupare studie över statistiken över avlidna i covid-19. 

72 procent av de döda under ett år med corona är 80 år eller äldre. Enligt Anders Tegnell är 

det svårt att hitta en sjukdom med så stort genomslag av ålder som riskfaktor. 

Återigen måste det konstateras att samhället totalt misslyckades med att skydda de äldre och 

att detta beror på hur äldreomsorgen i Sverige är organiserad och dess ställning i samhället. 

Nedskärningar, sönderstressad personal, låga löner, marknadskonkurrens och privatiseringar 

borde omedelbart förbjudas. 
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Som Offensiv har rapporterat det senaste året färgsätter coronan med sin dödsstatistik 

klassamhället och rasismen med största tydlighet.  

I åldersgruppen 50-64 år är dödligheten 280 procent högre för de som tjänar under 10,000 

kronor än för de som tjänar mellan 30,000 och 40,000 kronor. Medan de med enbart 

grundskoleutbildning har haft 248 döda per 100,000 invånare i åldern 60-79 år har de med 

minst treårig högskoleutbildning haft 101 döda per 100,000 invånare. 

I samma åldersgrupp har de utrikesfödda en dödlighet på 253 döda per 100,000, medan siffran 

för inrikesfödda är 143. 

I åldersgruppen 0-59 år är dödligheten 3,5/100,000 för alla i Sverige, men 30,3 för de som är 

födda i Somalia, 24,5 för de födda i Finland, 23,5 för de födda i Turkiet och nästan lika högt 

för Balkan. 

Klassamhället och statens rasism ger sämre hälsa, vilket leder till sämre skydd och högre 

dödlighet. Arbetare har svårt att jobba hemifrån och trångbodda eller hemlösa är mer utsatta 

för smitta.  

Detta visar att kampen för allas folkhälsa måste inkludera ett klassperspektiv där det 

långsiktiga målet är att avskaffa klassamhället – det vill säga den ekonomiska utsugning som 

är upphovet till klassamhället och dess rasism. 

Den tredje vågen ger nu inte samma utfall i döda, men lika hård påfrestning på den 

utmattade vårdpersonalen. Den 23 mars vårdas 1,697 personer på sjukhus för covid-19. I 

fredags gick Region Stockholm som så många andra regioner upp i förstärkningsläge. 

Regionen hade då 400 patienter i slutenvården och 66 patienter på IVA. ”Vi gör det för att 

kunna skjuta på den vård som går att skjuta på”, förklarade sjukvårdsdirektör Johan Bratt.  

Det är så klart mycket oroande med tanke på framtida problem, inte minst för den växande 

gruppen med postcovid. För covid-19 är ju inte bara en tragedi för anhöriga till döda, utan för 

många fler som får allvarliga problem som inte går över eller går över väldigt långsamt.  

Samtidigt fortsätter nedskärningarna inom sjukvården, trots att det har tillskjutits miljarder till 

vården. Det blir tydligare och tydligare att organiserandet av vård måste göras om i grunden. 

Samhället måste ta över ägandet och kontrollen för att upprätta den enda rimliga ordningen – 

sjuka, svaga, äldre och personer med dålig hälsa ska komma först och få de största insatserna. 

Covidrelaterade arbetssjukdomar ökar starkt  

Cissi Lamke 
Offensiv 24/3 2021  

Antalet arbetstagare som drabbats av arbetssjukdom har ökat kraftigt under pandemin. 

Främst är det arbetare inom vård och omsorg som har blivit sjuka i covid-19. Det är 

därför mest kvinnor som har blivit sjuka. 

Den totala ökningen var 86 procent under 2020, men bland kvinnor hela 119 procent. Inom 

vård och omsorg var ökningen 308 procent. Samtidigt sågs en tendens till att färre beviljades 

sjukersättning.  

Fackföreningar som Kommunal och Vårdförbundet uppmanar medlemmarna att anmäla 

arbetssjukdom om man har insjuknat i covid-19. Det pågår också en utredning om covid-19 

ska räknas som en arbetsskada. 

Nu kommer också anmälningar om arbetsskador orsakade av skyddsutrustning. Antalet är än 

så länge inte så stort, men ökningen är mycket stor. Det handlar bland annat om hudskador i 

ansiktet orsakade av munskydd. 
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Särskilt kvinnliga vård- och omsorgsarbetare drabbas av covidrelaterade arbetssjukdomar 
(Foto: Official U.S. Navy Page / Flickr CC). 

Än så länge finns ingen statistik när det gäller arbetsskador orsakade av stress och psykisk 

påfrestning vid covid-19, men en tidigare statlig utredning visar att hög arbetsbelastning ger 

stress som leder till sjukskrivning. Stressrelaterade sjukdomar beräknas kosta samhället 12,5 

till 17 miljarder kronor per år.  

Och belastningen på sjukvårdspersonalen har onekligen varit stor. Förutom stress har många 

beordrats att arbeta mer än vanligt.  

Kanske är det också en stressfaktor för en del att man har fått mycket låg ersättning för 

merarbetet, medan kollegor på andra arbetsplatser kompenserats bättre. 

Inom äldreomsorgen har de anställda fått se många vårdtagare avlida i sjukdomen och många 

har själv smittats.  

Jag arbetar själv på två äldreboenden i Stockholm och smittades på arbetet, var sjuk i över 

två månader och fick ligga på sjukhus i två veckor. En arbetskamrat har nyligen återkommit 

på deltid efter över tre månader. Hon är en av dem som har smittats två gånger och varit sjuk 

både vid påsk och jul.  

Nu hoppas vi att vaccineringen gör att vi slipper bli sjuka fler gånger. På Stockholms 

äldreboenden ska de boende vara vaccinerade nu och smittan vara borta. Men en 

dagverksamhet för pensionärer har fått stänga efter att flera har drabbats av covid-19. 

Kommunal i stadsdelen rapporterar att anhöriga anklagar personalen för att vårdtagarna har 

blivit smittade. Det kan vara så, bland annat för att det tog tid innan testning kunde komma 

igång. Men på ett äldreboende där jag arbetar kom smittan istället in genom sjukvården. En av 

våra boende smittades när hon låg på sjukhus, men skickades ändå hem. Där avled hon, men 

hann innan dess smitta flera grannar och även personal.  
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Vi får hoppas att ansvariga lärt sig något till nästa pandemi. För med den dåliga behandlingen 

av djuren inom livsmedelsindustrin är det ganska troligt att nya virus drabbar oss. 

Proletären 

Vaccinering kräver planering  

Ledare 
Proletären 22/3 2021 

Låt varken sensationsjournalistik, konspirationsteorier eller läkemedelsföreta-
gens vinstjakt sabotera vaccineringen.  

Den senaste veckans turbulens kring Astra Zenecas vaccin, kombinerat med det stormakts-

politiska spelet och florerande konspirationsteorier, riskerar att förlänga pandemin. 

Ett vaccin mot corona har varit efterlängtat. Nu finns det ett antal godkända vaccin runt om i 

världen. Det är mycket positivt och ska värnas. Givetvis måste vaccin vara vetenskapligt 

framtagna och genomgå omfattande tester innan de godkänns. 

Det är inte läkemedelsföretagens styrelserum utan medicinska myndigheter som ska 

bestämma när ett vaccin ska komma ut på marknaden. Det finns viktiga vetenskapliga nät och 

säkerhetssystem som granskar och kontrollerar nya läkemedel. 

Att man beslutat genomföra extra kontroller av Astra Zenecas vaccin är bra. Kommer det 

rapporter om allvarliga biverkningar måste de tas på allvar och grundligt utredas. 

Men det gäller att inte få tunnelseende. Rapporter om ett femtontal misstänkta fall av 

blodpropp måste ställas i relation till de 17 miljoner som fått Astra Zenecas vaccin. Att 

drabbas av de eventuella biverkningarna är alltså extremt ovanligt.  

Det förtar inte det lidande som de drabbade råkat ut för, men det måste sättas i relation till det 

lidande som pågått i ett år och som hittills berövat två och en halv miljoner människor livet 

och fått vårdpersonal runtom i världen att gå på knäna.  

Alla läkemedel har biverkningar. Vårdens uppgift är att informera om de eventuella riskerna 

och väga mot den nytta som läkemedlet har. Här är nyttan med coronavacciner är obestridlig. 

Läkarvetenskapen har alltsedan Hippokrates dagar gagnat oss och fört mänskligheten 

framåt. Vaccin är den medicinska upptäckt som räddat flest liv i världshistorien. 

Att se på frågan om vaccinering utifrån ett individuellt perspektiv är att närma sig såväl 

medicinska som samhälleliga frågor från fel håll. Pandemin är global och drabbar alla. Då kan 

man inte bara tänka på sig själv. 

Sverige började tidigt med vaccinationsprogram. Något som kraftigt ökat vår livslängd och 

livskvalitet. Vaccinationerna har byggt på frivillighet utifrån relevant och tydlig information 

från samhället. Denna frivillighet missbrukas nu av vaccinationsskeptiker som kidnappat 

kvinnorättsrörelsens slagord ”min kropp, mitt val”, och försett det med en annan innebörd. 

I individualismens tidevarv borde vi istället säga ”våra kroppar, våra val”. Coronapandemin 

måste hanteras kollektivt och det självklara valet borde vara att vaccinera sig. 

Det individuella valet att avstå vaccinet innebär att man utsätter andra för fara, försämrar för 

vården och dömer andra till en tillvaro utan sociala kontakter och ett helt samhälle satt på 

undantag. 
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Extra allvarligt är när personal inom vård och omsorg avstår vaccinering, eftersom yrkes-

områdena här har ett särskilt ansvar för andra människor. Då måste man också vara beredd att 

ta detta ansvar. Att sätta individen före kollektivet är helt enkelt egoistiskt. 

Folkhälsomyndigheten talar om att hålla avstånd, men mer sällan om varför det är så viktigt 

att vaccinera sig. Här har FHM ett stort ansvar och en stor skugga faller på regeringen som 

inte lyckats sätta vetenskapen och samhällsnyttan i centrum. Istället styr media och foliehattar 

debatten med sensationsjournalistik och misstänkliggöranden av vacciner. 

Här finns också ett stormaktspel och en kapitalistisk dragkamp mellan de multinationella 

läkemedelsföretagen. Enorma börsvärden står på spel. Sverige sluter upp bakom EU:s och 

USA:s demonisering av det ryska Sputnikvaccinet och kinesiska Coronavac.  

Senaste veckan har även Ryssland anklagats för att sprida negativa rykten om Astra Zenecas 

vaccin i syfte att få det indraget. 

Vilket vaccin som är bäst kan inte vi bedöma, men klart är att läkemedelsföretagens tävlan om 

att vinna marknadsandelar och maximera vinsten är till stor skada för världens befolkning. 

Vaccineringar försenas, vaccin saknas och människor skräms upp. Allt medan fler smittas och 

fler avlider. Istället för att tävla och konkurrera borde läkemedelsföretagen samarbeta och dela 

med sig av sin forskning. 

Världens fattiga länder har krävt undantag från regelverken. Redan i oktober lämnade Indien 

och Sydafrika ett förslag till WTO om att länder tillfälligt ska kunna frångå patent- och 

immaterialrätten för att kunna importera eller tillverka billigare mediciner och utrustning för 

att kunna stoppa coronapandemin. 

Runt hundra av världens länder har ställt sig bakom kravet. Men inte EU, USA, Stor-

britannien, Japan eller Sverige.  

Häromveckan kunde WTO ha tagit beslut om lättnader, men återigen satte de rika länderna 

vinstintresset före folkhälsan och beslutet flyttades fram. Ett beslut kommer nu tidigast i juni. 

Vaccinering kräver planering. Globalt borde FN få ett större ansvar för att pandemin 

bekämpas solidariskt. Här räcker det inte med att donera pengar till FN:s Covax-initiativ när 

inget vaccin finns att köpa.  

Här i Sverige måste staten ta ett större ansvar för vaccinationsprogrammet. Det är statens och 

vårdens skyldighet att informera om vaccinets risker och fördelar. 

En grupp som är överrepresenterad bland dem som av kulturella skäl är skeptiska till att 

vaccinera sig är utrikes födda. Det är därför viktigt att utförligt informationsmaterial finns på 

andra språk och att särskilda informationsträffar ordnas för dessa grupper.  

En vanlig biverkning av vaccineringen verkar vara illamående och feber under några dagar. 

Här borde full lön utbetalas när personal behöver vara hemma. Vaccineringen av personalen 

inom till exempel vården behöver därför också spridas ut så att avdelningarna kan hålla 

öppet.  

Det kollektiva och gemensamma ansvaret måste organiseras via staten med statlig produktion, 

kontroll och ansvar för läkemedel och sjukvårdsmaterial samt information utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet. 
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Olika ”uppskattning” för kommunanställdas coronaslit  

Janne Bengtsson 
Proletären 22/3 2021 

Frukt och godis. Ett presentkort i lokala butiker. Några dagars ledighet. Eller inget 
alls. Landets kommuner uppskattar de anställdas arbete under coronapandemin 
på olika sätt. 

 

Det skiljer mycket från kommun till kommun. I vissa kommuner har de anställda fått 

pengaersättning, i andra bara tårta. 

Bonus på några hundralappar. Smörgåstårta. Uppskattning i allmänna ordalag. Så belönar 

landets kommuner de arbetare som sliter hårt varje dag under coronapandemin. 

– Presentkort är väl trevligt, men de här arbetarna förtjänar en riktig löneförhöjning. De 

kommer att ha räkningar att betala även efter pandemin. Frukt och godis betalar ingen hyra, 

säger Jorge Nuñez, kommunistisk fullmäktigeledamot i Ludvika, till Proletären. 

Ludvika är en av de kommuner som inte svarat på en enkät i Aftonbladet om hur kommu-

nerna visat sin uppskattning för medarbetarna under coronapandemin. 

– Jag har inte sett att den här frågan har diskuterats, men jag ska ta upp den i fullmäktige. 

Det första som kommer upp i huvudet är ju kompensation i form av höjd lön, säger Jorge 

Nuñez. 

Han får medhåll av Marta Szebehely, professor i socialt arbete. 

– Äldreomsorgspersonalen har kämpat under den här pandemin och jag kan tycka att det vore 

mycket bättre om den fick ett lönepåslag som blir kvar efter pandemin, säger Marta Szebehely 

till tidningen. Hellre det än en symbolisk eller större summa, eller en gåva. En riktig löneför-

höjning är bättre än tillfälliga gester. 

Men så resonerar inte landets kommuner. I enkäten svarar bara en enda kommun, det starkt 

högerstyrda Kungsbacka, att ”de medarbetare som har tagit ett extra stort ansvar /…/ kommer 

att uppmärksammas inom ramen för vår lönerevision och därigenom belönas för sin goda 

prestation”. Kommunens ledning anser, tydligen i enlighet med tesen att sjukvårdspersonalens 

yrkesval är ett kall, att bonus eller extra ersättningar kan skapa ”felaktiga motivationer för 

medarbetare att ta ansvar och bidra extra”. 

Uppskattningen för de anställdas coronaslit skiljer sig åt mellan kommunerna. Här är ett 

axplock ur Aftonbladets enkät. 
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Moderatstyrda Lidingö kommun i Stockholm säger sig vara ”en attraktiv arbetsgivare och 

uppmuntrar medarbetare i vardagen” – det är allt. I Kungsör, där Socialdemokraterna styr i 

koalition med Vänsterpartiet och Liberalerna, har de anställda inom äldreomsorgen fått en 

gratifikation på 2.000 kronor. 

 
I region Västerbotten fick de anställda 400 kronor i julklapp. ”Ett hån", tyckte sjuksköterskan 

Miahabo Berenger, som protesterade med sina kollegor. 

I Ljusdal där S, L och Miljöpartiet styr under namnet Triaden, har de anställda fått tårta. I 

Sjöbo (M uppbackat av L och C) har den hårt arbetande personalen belönats med en 

fleecetröja. I alliansstyrda Lycksele fick de anställda ett presentkort på 300 kronor – och en 

mössa. Och i Sverigedemokraternas skyltfönster Sölvesborg har de anställda, beroende på 

anställningstid, fått antingen två dagar ledigt eller ett presentkort på 200 kronor. 

Revolution 

Storföretagen gör miljardutdelningar – trots coronastöd  

John Gordon 
Revolution 19/3 2021 

Förra året tog Volvo emot 1,3 miljarder i permitteringsstöd – nu slår de svenskt 
rekord i aktieutdelning. Totalt ska 30 miljarder delas ut. Men Volvo är inte något 
unikt exempel, flera storföretag som tagit emot coronastöd planerar nu för 
utdelningar i miljardklassen. 

När pandemin slog till var företagen inte sena med att äska pengar från staten. På bara några 

månader hade regeringen delat ut flera miljarder i olika stödpaket. Mest populärt var permitte-

ringsstödet, där staten subventionerat lönekostnaderna för företag som tvingats att permittera 

arbetare på grund av pandemin. Volvo tog emot 1,3 miljarder av detta stöd, men ändå vars-

lade man 7000, de flesta bemanningsanställda. Tack vare ett starkt fjärde kvartal anser man 

sig ändå ha råd att göra miljardutdelningar. Betyder detta att man kommer betala tillbaka 



11 

 

coronastöden? "Nej" menar Volvos vd Martin Lundstedt i en intervju med GP, "Vi har tagit 

vårt ansvar." 

Ett annat exempel är Sandvik. I våras mottog man 300 miljoner och permitterade 9000 

anställda. Nu väljer Sandvik att ändå dela ut åtta miljarder till aktieägarna, de största 

utdelningarna i bolagets historia. 

Staten gav också ut miljarder i omställningsstöd. Även dessa gick till företag som hade 

undvarat kapital. Scandic Hotels, till exempel, gjorde 2018 en vinst på 219 miljoner, utan 

utdelning till aktieägarna. I augusti beviljades man ändå 149 miljoner i omställningsstöd 

(2019:s siffror var då inte offentliggjorda). 

Liknande mönster syns också i mindre företag. Tidningen Arbetet granskade 25 företag som 

sammanlagt tog emot 812 000 kronor i omställningsstöd. Dessa har nu beslutat om utdel-

ningar för sammanlagt 8,6 miljoner. 

Vi ser nu, svart på vitt, att storföretagen hade råd att låta arbetarna stanna hemma med bibe-

hållen lön. Det borde också regeringen tvingat dem till. Hade företagen vägrat (eller mot för-

modan inte haft råd) borde de nationaliserats och ställts under arbetarnas demokratiska kont-

roll. Flera av fjolårets utdelningar, bland annat Volvos, stoppades efter fackliga protester. En 

revolutionär arbetarrörelse kan göra samma sak igen — och mer därtill. Med arbetarkontroll 

över de viktigaste företagen kan vi börja bygga ett samhälle styrt utifrån arbetarklassens 

behov, fritt från parasitära kapitalister. Klasskampen leder vägen, socialismen är målet. 

https://www.gp.se/ekonomi/miljardregn-över-aktieägarna-om-volvo-får-bestämma-1.40899815
https://arbetet.se/2020/08/10/delar-ut-vinster-trots-stod-foretag-foljer-inte-coronaregler/
https://arbetet.se/2020/08/10/delar-ut-vinster-trots-stod-foretag-foljer-inte-coronaregler/

