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Fattigdom är en samhällssjukdom 
som orsakar stort mänskligt lidan-
de. Den ekonomiska situationen 
färgar hela livet. Vi vet att ekono-
misk utsatthet ökar riskerna för 
ohälsa, sämre socialt liv och mins-
kat engagemang i samhället och 
politiken. Fattigdom göder även 
den svarta ekonomin, ökar krimi-
naliteten och minskar människors 
tro på samhället. Den utsätter de-
mokratin för hot och fara.
Många människor i Sverige lever under 
svåra ekonomiska villkor. Den ekonomi-
ska stressen ökar för många samtidigt 
som de rikaste bara blir rikare. Att leva 

i fattigdom inger ofta känslor av skuld, 
skam och otrygghet i livet. Många barn-
familjer faller under fattigdomsstrecket. 
Och när familjen har ekonomiska pro-
blem, drabbas barnen hårt. Ett barn 
som tvingas leva i fattigdom under 
uppväxten får lätt en känsla av att inte 
duga i andras ögon. Den personliga ut-
vecklingen och framtidstron blir lidande.
      Andelen fattigpensionärer är stor. 
Ambitionen är att våra pensioner ska ge 
oss en värdighet på ålderns höst, men 
systemet ger inte längre den tryggheten. 
Vi har hamnat i en situation där stora 
delar av befolkningen går en fattig ålder-
dom till mötes. 
     Forskning visar att jämlika samhällen 

”Social rättvisa xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx 
xxxx  xxx xxx xxx
xxxx xxxx.”



är mer framgångsrika, har bättre eko-
nomisk utveckling, är tryggare och har 
färre sociala problem än samhällen med 
stora ekonomiska skillnader. Jämlikhet 
är bra för alla! Verdandi anser att vi fort-
farande lever i ett klassamhälle, det vill 
säga ett samhälle med stora skillnader 
mellan människor. Det gäller ekonomis-
ka villkor, levnadsförhållanden, inflytan-
de över samhället och det egna livet.
      Många lever i utsatta livssituationer. 
Det kallas att leva i utanförskap, alltså 
att delaktigheten i samhället är svag el-
ler obefintlig. Verdandi kräver att denna 
utveckling måste stoppas och samhället 
tar krafttag för att bryta klasskillnader-
na. Sverige ska inte vara ett land där 
bara de lyckligt lottade kan leva anstän-
diga liv. Verdandi kräver en politik för 
ekonomisk rättvisa nu!

Verdandis krav på samhället:
•  Att utrota fattigdomen är politikens 
    och samhällets högsta strävan.
•  Alla åtgärder som ska leda till arbete 
    garanterar individen skälig ersättning.
•  En a-kassa som omfattar så många 
    som möjligt. Kraven för inträde och för
    att få ersättning formas så att alla med
    jobb kan vara med.
•  Rätt till sjukersättning så länge sjuk-
    domen sätter ner arbetsförmågan. 
    Ingen tidsgräns för sjukförsäkringens 
    skydd.
•  Fördelningspolitik med målet att 
    uppnå jämlika levnadsvillkor.
•  Ökad andel av skatten tas ut på annat 
    än lönearbete, t ex fastigheter, konsum-
    tion och miljöskadlig verksamhet.

•  Allas tillgång till grundläggande 
    sociala och samhälleliga tjänster
    garanteras.
•  Försörjningsstödet höjs så att stödet 
    går att leva på.
•  Försörjningsstödet ska räcka till för 
    att underlätta ett självständigt liv 
    och deltagande i samhällslivet.
•  Aktivt stöd från socialtjänsten för 
    att den enskilde så snabbt som möj-
    ligt kommer från behovet av bidrag.
•  Tillfälligt försörjningsstöd utan att 
    först behöva sälja av sina tillgångar.
•  Särskilt stöd till överskuldsatta för 
    att sanera ekonomin.
•  En översyn av socialtjänstens regler, 
    tillämpning och krav på den enskilde.
•  Barnomsorgsavgiften ingår i försörj-
    ningsstödet för arbetssökande.
•  Ersättning för resor i kollektivtrafiken 
    ingår i försörjningsstödet.
•  Även sjukskrivna, arbetslösa och 
    föräldrar med obekväm arbetstid 
    får tillgång till barnomsorg.
•  Pensionsreform för ekonomisk trygg-
    het för alla pensionärer.
•  Alla anställda har rätt till en dräglig tjän-
    stepension som betalas av arbetsgivaren.
•  Flexibel pensionsålder och större 
    möjligheter till deltidspension.
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