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Våga diskutera svåra dilemman
V ÄLFÄRD SPOLITIKEN ÄR 

BÅDE viktig och känslig 
för oss liberaler. Här möter 

människans frihet och ansvar 
behoven och viljan att stötta när 
livet går oss emot. Hur ska den 
svenska välfärden förnyas? Där 
ska Liberalerna ge svar, och det 
saknas inte utmaningar.

Vår självklara liberala utgångs-
punkt är att sätta människans 
frihet främst. Ofta hamnar vi i av-
vägningar av gränsen mellan den 
enskildes och andra människors 
frihet, men det finns också gott 
om liberala dilemman som inte 
låter sig lösas genom kompromis-
ser. Det krävs väl grundade ställ-
ningstagande och för det krävs 
det en öppen och aktiv debatt. 
Som ordförande i välfärdskom-
missionen presenterar jag här fem 
dilemman – vad tycker ni? Jag 
hoppas på en livaktig debatt.

SYSTEMBOL AGET S FRAMTID/
GÅRD SFÖR SÄL JNING.  Senaste 
landsmötet tog ställning för 
gårdsförsäljning, men bara under 
förutsättning att Systembolaget 
inte hotas. Det är svårt att se ut 
hur det skulle kunna vara möjligt. 
Detta försök till kompromiss är, 
ärligt talat, ett av de mesigare 
besluten som fattats. Man får helt 
enkelt välja. Antingen försvarar 
vi Systembolaget och ser styrkan 
i svensk alkoholpolitik för att fö-
rebygga alkoholskador och skydda 
anhöriga till alkoholister, där Sys-
tembolaget spelar en avgörande 
roll. Eller så ger vi upp Systembo-
laget och prioriterar friheten för 
lokala producenter att sälja sina 
drycker fritt – och för människor 
att handla alkohol av fler aktörer, 
på fler ställen.

NARKOTIKAPOLITIKEN.  Ska män-
niskan vara fri att knarka? Och 
ska man i så fall ha tillgång till 
narkotika på laglig och säker väg? 
Liberalerna har länge varit tydliga 
med att vi vill motarbeta missbruk 
av narkotika – men vi har samti-
digt en pragmatisk inställning till 
att hjälpa personer som har fast-
nat i missbruk. Vi har således tagit 
ställning för sprututbytesprogram 
för injicerande missbrukare, med 
syfte att minska smittspridning 

och även erbjuda fler kontakter 
och vägar ut ur missbruket. I 
omvärlden ser vi hur vissa städer 
går vidare och erbjuder säkra 
injektionsrum. Är det nästa steg 
också för oss? Väntar i så fall lag-
lig utdelning av heroin (som också 
förekommer i vissa länder) runt 
hörnet? Går detta att förena med 
vårt arbete för att fler människor 
ska bli fria från missbruk – och att 
helst ingen överhuvudtaget ska 
behöva fastna där?

D ÖD SHJÄLP.  Diskussionen om 
dödshjälp är svår för många, men 
det finns all anledning att ta ställ-
ning. Redan i dag finns i prakti-
ken former av passiv dödshjälp, 
där livsuppehållande apparatur 
stängs av och behandling avslu-
tas. I vissa fall ges smärtlindring, i 
sådan dos som krävs för att ta bort 
olidlig smärta men som samtidigt 
förkortar livet för en obotligt sjuk 
patient i livets slutskede.

Hur ska liberaler ställa sig till 
en mer aktiv dödshjälp? Ska vi låta 
människor själva välja om de vill 
ha sjukvårdens hjälp att avsluta 
sitt liv? När ska denna rättighet 
i så fall uppstå? Ska läkare vara 
skyldiga att vara behjälpliga till 
människors vilja att dö, eller ska 
vi acceptera en samvetsklausul 
för den som inte kan förena aktiv 
dödshjälp med sin egen moral-
uppfattning? Den barnmorska 
som ville ha rätten att slippa 
utföra aborter avfärdade vi med 
argumentet att man inte jobbar i 
vården för sin egen skull utan för 
att ge patienterna den vård de har 
rätt till. Ska vi se på dödshjälp på 
samma sätt?

Eller ska vi säga nej till aktiv 
dödshjälp eftersom att livet i sig 
är så mycket värt och att vi aldrig 
helt kan veta att det är just döden 
som är det rätta? Kan vi garantera 
att möjligheten till aktiv dödshjälp 
inte upplevs som en press på svårt 
sjuka att avsluta sina liv för att 
slippa känna sig som en börda för 
anhöriga och samhället?

TILLGÄNGLIGHET O CH KRAVEN PÅ 
BILLIGA BO STÄDER.  Liberalerna 
har varit drivande för att stärka 
rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättning, och tagit 
ställning för starka krav på god 
fysisk tillgänglighet. Exempelvis 
förespråkar vi att otillgängliga 
miljöer ska vara en tydlig diskri-
mineringsgrund. När bostäder 
byggs har vi sett behovet av att 
eftersträva tillgänglighet för alla. 
Vi vill inte ha ett samhälle där 

DÖDSHJÄLP Som ordförande i Liberalernas välfärdskommission beskriver 
Anna Starbrink fem liberala dilemman, varav dödshjälp är ett, och undrar 
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”Ska vi säga nej till 
dödshjälp eftersom att 
livet i sig är så mycket 
värt och att vi aldrig 
helt kan veta att det är 
just döden som är det 
rätta?”

människor med svårigheter att 
röra sig eller sitter i rullstol inte 
ska ha möjlighet att besöka vissa 
bostäder, och känna sig exklude-
rade från vissa bostadsområden.

I bostadsdebatten ställs samti-
digt många frågor om hur vi kan 
reglera mindre för att göra det 
enklare att bygga och billigare att 
bo. Vissa menar att tillgänglighet-
kraven får orimliga konsekvenser 
framför allt för mindre bostäder, 
för studenter och unga, som blir 
dyra eller inte byggs alls. Till-
gängligheten för alla ställs mot 
behovet av små, billiga bostäder 
som fler har råd att bo i. Två in-
tressen står mot varandra.

VÄLFÄRDENS FINANSIERING.  De 
flesta inser att det är en framtids-
utmaning att klara framtidens 
välfärd. Mer pengar krävs för 
att välfärden ska utvecklas och 
framförallt upprätta sin nuva-
rande nivå med krav på tillgäng-
lighet och kvalitet. Inte minst är 

detta tydligt i äldreomsorgen när 
antalet äldre bli fler. Men även 
i sjukvården och barnomsorgen 
behövs resurser. Samtidigt finns 
det maxtaxa i äldre- och barnom-
sorgen och högkostnadsskydd i 
sjukvården. Hur klarar vi ekva-
tionen? Är en effektiv ekonomisk 
politik, konkurrenskraft och fler 
i arbete som kan bidra till välfär-
dens finansiering ett tillräckligt 
och hållbart svar för oss liberaler? 
Vänstern vill obekymrat höja 
skatten; kan vi gå med på det i viss 
utsträckning, och i så fall vilka 
skatter? Eller kan vi tänka oss att 
den enskilda människan själv står 
för en större egen insats i välfär-
den – och kan vi i så fall acceptera 
vissa skillnader i standard och 
”tillval”?

Det är många frågor som libe-
raler måste ta ställning till, frågor 
med olika möjliga liberala svar 
– men inte alltid möjliga kom-
promisser. Ovan har jag beskrivit 
några liberala dilemman; och även 
om jag själv har starka åsikter är 
jag ibland, som liberal, rättmätigt 
kluven. Som ni märker har jag inte 
gett några egna svar – utan bara 
väckt frågorna. Jag tror att debat-
ten i sig är något vi behöver i vårt 
parti.

ANNA STARBRINK
Ordförande i Liberalernas  

välfärdskommission


