10 februari 2009

Interpellation av Birgitta Sevefjord (v) om hur Stockholms läns landsting
kan hjälpa Gaza
Det är med fasa vi ser hur folket i Gaza lider. Det är med frustration och ilska vi ser hur våld
mot civila används som maktmedel i alla internationella konflikter. Vänsterpartiet tar avstånd
från våld mot civila, oavsett vem som utövar det.
Vi vill inte ge oss in i den politiska diskussionen kring konflikten. Vad som behövs just nu är
vårt stöd till folket i Gaza och det kan endast ske genom att vi stämmer in i internationella
krav på en varaktig vapenvila.
Vänsterpartiet vill att vi gör någonting konkret från Stockholms läns landsting. Det skulle t ex
kunna handla om att avsätta tio vårdplatser till förmån för barn från Gaza. I enlighet med
svensk lag om kommunalt bistånd, kan SLL tillkännage att man ställer ett antal vårdplatser till
förfogande, inklusive transport och att SLL bär kostnaderna för desamma. SLL har tidigare
kunnat visa att man har god beredskap för att hantera krissituationer. Det finns en god
kunskap och beredskap att ta emot människor, i detta fall barn, som har utsatts för stort
lidande. Därför bör SLL visa solidaritet med barnen i Gaza genom att erbjuda hjälp i en akut
situation.
Ett liknande initiativ har tagits i Västra Götalandsregionen. Där beslutade regionstyrelsen vid
sitt sammanträde den 13 januari att uppdra åt tjänstemännen att utreda frågan. SLL borde inte
vara sämre, utan också i ett första skede utreda frågan närmare.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Ser du några möjligheter att SLL skulle kunna avsätta ett antal vårdplatser för att hjälpa
barnen i Gaza i en svår humanitär katastrof?
2. Är du beredd att ta initiativ till en utredning som undersöker förutsättningarna för SLL att
ställa upp med ett antal vårdplatser?
3. Finns det, utöver vårdplatser, något annat som vårt landsting skulle kunna bidra med för att
förbättra den humanitära situationen i Gaza, förslagsvis sjukvårdsmateriel, kläder, apparatur
eller dylikt?
Birgitta Sevefjord (v)

