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Vi kräver rätten
till ett värdigt liv
Sverige är ett rikt land. Sverige som land är dessutom rikare än
någonsin i vår historia. Ändå ser vi hur välfärden uppvisar stora
orättvisor. Vi märker att hjälp och stöd inte alltid ges efter behov
och vi har noterat ett allt starkare förakt för svaghet och fattigdom.
Alltfler barn lever i relativ fattigdom. Människor i behov av vård
och omsorg kommer ofta sist i kön, efter alla dem som har råd med
privata försäkringar för att gå före. Klyftorna och inkomstskillnaderna
i Sverige är lika stora idag som för 100 år sedan.
Detta är inte en slump. Det beror på opinionsbildning från de
organisationer som har allt att vinna på att behålla sina privilegier.
Och det har skyndats på av politiska beslut om sänkta skatter för
de högst avlönade samtidigt som sjuka utförsäkrats från sjukförsäkringen och arbetslösa tvingats till förnedrande kurser för att
dölja den öppna arbetslösheten.
Under en lång tid blev Sverige år efter år alltmer jämlikt.
Kampen för social rättvisa gav resultat. Vi i Verdandi är övertygade
om att det går att åstadkomma igen. Vi vet att de flesta är oroade
över de stora orättvisorna i samhället och vi vet att det finns
politiska verktyg för att åter göra social rättvisa till den
övergripande parollen för ekonomisk politik.
Därför kräver vi nu allas rätt till ett liv i värdighet.

rätten till
ett arbete
– med en lön som det går att leva på.
En avgörande rättighet för att kunna leva ett värdigt liv är rätten
till ett arbete. Alla behöver känna sig behövda och alla behöver
finnas med i ett sammanhang som känns meningsfullt. Arbete åt
alla är den enda rimliga målsättningen för arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsförmågan skiftar mellan alla oss människor som lever
i Sverige. Men ett gott samhälle ser till att alla får möjlighet att
arbeta och bidra efter sin egen förmåga. Arbetsmarknaden måste
anpassas till människorna, inte människorna till arbetsmarknaden.
Idag orkar många människor inte med de hårda villkoren på jobben.
Äldre arbetskraft, personer med funktionsnedsättningar och ungdomar utan yrkesutbildning står svaga på arbetsmarknaden och riskerar att utnyttjas eller slås ut. Tempot har ökat och möjligheterna
till rehabilitering för den som drabbats av sjukdom har försämrats.
Skolan misslyckas ibland med att motivera elever vilket leder
till att många lämnar skoltiden bakom sig utan godkända betyg.
Dessa riskerar att bli en permanent underklass. Förutom att förbättra utbildningen i den obligatoriska skolan måste också vägarna
tillbaka för den som inte orkade under grundskoletiden bli fler och
bättre. Vuxenutbildning har för många varit livlinan som gjort att
man fått en andra chans. Vi i Verdandi värnar allas rätt till utbildning, fortbildning och nya möjligheter under hela arbetslivet.

”Vi i Verdandi
arbetar för alla
människors rätt till
ett värdigt liv.
Det innebär att
vi alltid vill att de
som haft svårt att
prestera på grund
av sjukdom ska ges
nya chanser.
Vi vägrar att dela
in oss i ett ”vi” och
ett ”dom” för vi vet
att vem som helst
kan drabbas av
beroendesjukdomar
eller få svårigheter
att prestera efter en
skada eller sjukdom.
Nästa gång kan det
vara vi som behöver
nya möjligheter för
att kunna komma
tillbaka till
arbetslivet.”

Sedan 80-talet har makten på arbetsplatserna förskjutits från
fackligt inflytande och förhandlingar till arbetsgivare som själva
vill bestämma mer utan att ta hänsyn till vad de anställda tycker.
Alltför ofta ser vi hur företag förhindrar facklig organisering och
hotar anställda som vågar ställa krav. Att i det läget diskutera
politiska förslag som än mer förstärker ojämlikheten på arbetsmarknaden genom försämringar av arbetsrätten är helt fel väg
att gå.
Användandet av människor i den svarta sektorn av ekonomin är en skamfläck för vårt land. Papperslösa och människor
som saknar grundläggande kunskaper om regler, lagar och avtal
riskerar att utnyttjas samvetslöst. Det kriminella utnyttjandet
av människor på arbetsmarknaden måste upphöra.
Även i seriösa företag finns idag en nedlåtande attityd mot
anställda. Attityden ”om det inte passar kan du dra” har blivit allt
vanligare. Med fler undantag från turordningsreglerna i Lagen
om anställningsskydd riskerar än fler att utsättas för orättvisor
i en uppsägningssituation. Vi har redan sett hur fackligt aktiva
och människor med upprepade korttidssjukskrivningar har förlorat jobben när företagen själva fått bestämma om undantag
från LAS.
Ett stort hot mot rättvisan på arbetsmarknaden är den nya så
kallade gig-ekonomin som innebär att människor ska jaga timmar
utan att ha en anställning eller en grundlön i botten. Med denna
nya typ av rättslöshet hotas den nordiska modell som bygger på
kollektivavtal och organisering för att förändra.
Det är inte bara rätten till arbete som måste garanteras utan
också möjligheten att försörja sig på sitt arbete. Företag som tar
hand om vinsterna men låter arbetarna stå för alla risker borde
förhindras att verka.
Med slimmade organisationer och ett lönsamhetstänkande
som fått genomslag på hela arbetsmarknaden har möjligheten till
omplaceringar och stöd minskat. Den som ska överleva på denna
råa marknad bör vara högpresterande, lojal, tyst och aldrig sjukskriven. Men så ser inte vi människor ut.

Med större konkurrens om jobben och försämringar av villkoren
för sjuka och arbetslösa har kritik och krav på förändringar tystats
i många sektorer. Människor som riskerar att få lämna sitt arbete
om de sätter sig upp mot cheferna blir tysta. Och när kritiken
tystnar minskar möjligheterna till utveckling.
De senaste decennierna har inkomstskillnaderna ökat markant. Fackföreningsrörelsens låglönesatsningar har inte lyckats
bryta utvecklingen mot större ojämlikhet på arbetsmarknaden.
Skattesänkningar har bidragit till att öka skillnaderna ännu mer
samtidigt som välfärden drabbats av besparingar.
Med låga löner följer också försämrade villkor vid sjukdom
och arbetslöshet eller när man blir gammal. Den som arbetat
till låga löner och kanske under perioder varit sjukskriven eller
arbetslös riskerar att hamna under EUs fattigdomsgräns efter
pensioneringen. Det pensionssystem som genomfördes på
90-talet har nu visat sig leda till ännu större klasskillnader
mellan pensionärer från olika inkomstgrupper än tidigare.
Det är människor som slitit i de tyngsta jobben med de sämsta
skiftarbetstiderna som också betalar priset i form av usla villkor
på livets höst. Ett samhälle som inte uppskattar människor i ålderdom är ett samhälle som faller isär.
Vi i Verdandi arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv.
Det innebär att vi alltid vill att de som haft svårt att prestera på
grund av sjukdom ska ges nya chanser. Vi vägrar att dela in oss
i ett ”vi” och ett ”dom” för vi vet att vem som helst kan drabbas
av beroendesjukdomar eller få svårigheter att prestera efter en
skada eller sjukdom. Nästa gång kan det vara vi som behöver nya
möjligheter för att kunna komma tillbaka till arbetslivet.
De allra flesta människor vill arbeta och bidra, vi vill att våra
kunskaper och förmågor ska tas tillvara. Men vi vill också ha
möjligheten att komma tillbaka när vi haft problem med hälsa
eller skadligt bruk. Det handlar om rätten till värdighet och om
alla människors lika värde. Och det handlar om solidaritet mellan
människor.

alla ska ha
rätt till en
bostad
I 240 av landets kommuner råder bostadsbrist. Men för
mängder av människor märks denna brist på inte alls.
De som har pengar eller är betrodda med banklån behöver
aldrig bekymra sig för att stå utan tak över huvudet – de kan
köpa sig en bostad närhelst de vill.
Värre är det för dem som står utan kontakter och kontanter.
Det handlar om människor som kommit hit för att jobba i lågavlönade yrken och som ofta inhyses i trånga bostäder till höga
hyror. Det handlar om nyanlända och flyktingar som för att
komma nära vänner eller släktingar bor flera vuxna i varje
rum. Det handlar om ungdomar som flyttat för att arbeta eller
studera och som finner sig inhysta i andrahands- eller tredjehandsboenden eller sover på soffan hos en kompis.
Men allra värst är det för gruppen hemlösa. Härbärgen och
nattöppna sängplatser erbjuds i bästa fall den som annars sover
på gatan. Men ofta lämnas bostadslösa personer vind för våg.
Hemlösheten kan ha olika orsaker men ofta är missbruk eller
psykisk ohälsa en bidragande orsak. I bostadsbristens spår har
politiker av olika schatteringar föreslagit att den som är hemlös
ska kvalificera sig för ett boende genom att uppfylla olika sorters
krav. Det vanligaste kravet brukar handla om drogfrihet och det
leder till att många av dem som behöver en bostad mest stängs
ute från möjligheten att få något eget.

Vi i Verdandi vill hjälpa människor till
drogfria liv. Vi vill stötta dem som
hamnat snett och är villiga att hjälpa
till på alla sätt vi kan. Men vi tror inte
att vägen till drogfrihet blir enklare
om en person nekas rätten till en
bostad. Vi menar istället att social
grundtrygghet är en förutsättning
för att ta tag i problem som hänger
ihop med missbruk. Därför är vi starka
anhängare av modellen Bostad först.
Rätten till en bostad är inskriven i FNs
deklaration om mänskliga rättigheter
– och den ska gälla även den som
drabbats av missbruk eller psykisk
ohälsa. För att få tillgång till en bostad
ska endast ett krav ställas – att hyresgästen följer hyreskontraktets villkor.
Denna modell har varit överlägset
bäst för att få hemlösa att kunna ta
tag i sina liv. Men dessutom måste
naturligtvis fler bostäder byggas,
framförallt hyresrätter med rimliga
hyresnivåer. Att göra rätten till bostad
till en vara på en marknad är att neka
människor rätten till ett värdigt liv.

en human
sjukförsäkring,
a-kassa och
välfärd

En av förutsättningarna för jämlikhet och
ett värdigt liv är att välfärden fungerar, omfattar alla och

att ingen lämnas utanför. I Sverige idag är inget av detta en
självklarhet.
Verdandi står upp för trygga, goda och allmänna ersättningar från trygghetssystemen. Ersättningarna i trygghetsförsäkringarna och försörjningsstödet ska vara rimliga och tillräckliga för att kunna leva ett värdigt liv. Medborgare i Sverige ska
kunna lita på att vi klarar vardagens bekymmer när vi blir sjuka,
arbetslösa och äldre. Ingen ska behöva riskera att falla mellan
stolarna i det Sverige vi vill se.
Under en period togs det som en sanning att sjuka människor blir friskare om de får sämre villkor under sin sjukskrivning.
Tanken var att människor som förlorar mycket pengar på sjukskrivning gör sitt bästa för att hålla sig friska. Teorin bygger
på en människosyn som Verdandi inte delar. Vi tror inte att
människor väljer att bli sjuka för att slippa jobba. Vi tror heller
inte arbetslösheten framstår som ett förnuftigt val för de flesta.
För majoriteten är sjukdom och arbetslöshet fasor som måste
undvikas. Människor i allmänhet är beredda att göra mycket
för att slippa vara långvarigt sjuka eller drabbas av arbetslöshet. De behöver inte tryckas ner ännu mer genom försämrad
sjukförsäkring eller A-kassa. Tvärtom leder den ekonomiska
börda som sjukskrivning och arbetslöshet leder till att det kan
bli svårare att återgå i arbete.
Karensdagar i sjukförsäkringen slår hårt mot den som är
upprepat korttidssjukskriven och leder dessutom till sjuknärvaro på arbetsplatserna, det vill säga att människor går till
jobbet trots att de riskerar att smitta ner sina arbetskamrater.
Utförsäkringar av sjuka är ett otyg som leder till fattigdom
och ännu större svårigheter att återkomma till arbete.

Verdandi är din
organisation för social
rättvisa. I Verdandis
verksamhet finns mycket
kamratstöd att få.
Tillsammans kämpar
vi för jämlikhet och
mot rasism.
Verdandi har verksamhet
i alkohol- och drogfri
miljö på över 25 orter
i landet och över 10 000
deltagare besöker oss
regelbundet.

Människor som drabbas av sjukdom måste ha rätten att få vara
sjuka och erbjudas rehabilitering. På alla sätt måste samhället
underlätta för dem som står långt från arbetsmarknaden att
komma i meningsfull sysselsättning och arbete.
För den som varaktigt står utanför arbetsmarknaden är
de ekonomiska förutsättningarna idag de allra sämsta.
Sjuk- och aktivitetsersättning – det som tidigare kallades förtidspension – höjdes marginellt 2019 men har sedan lång tid
urholkats vilket lett till en politiskt beslutad fattigdom.
Försörjningsstödet – som tidigare hette socialbidrag – är
väldigt lågt och dessutom är möjligheten att få tillgång till
det omgärdat av regler som driver människor till avgrundens
brant innan de får tillgång till försörjningsstödet. Till exempel
har människor tvingats att sälja sin bil vilket försvårat möjligheten att söka arbete. Andra har tvingats att sälja sin bostad
och därmed försatts i en omöjlig social situation.
Klasskillnaderna är stora hela livet och förstärks när
människor går i pension. Många tusen pensionärer hamnar
under EUs fattigdomsgräns och av dessa är 80 procent
kvinnor. Ett nytt pensionssystem som förbättrar villkoren
för de äldre som har de sämsta villkoren är helt nödvändigt.
Alla brister i välfärden och de sociala trygghetssystemen
går tillbaka till hur samhällets resurser har fördelats.
Skattesänkningarna har brandskattat välfärden och spätt på
ojämlikheten i Sverige. Därför är finansieringen av välfärden
helt avgörande för ambitionerna att skapa ett mer jämlikt
samhälle med social rättvisa, som är Verdandis mål.
Vi förespråkar därför ett mer rättvist skattesystem som
dels beskattar förmögenheter och höga inkomster mer
och som samtidigt utjämnar skillnaderna i skatt mellan
sjuka, pensionärer och arbetande.

solidaritet
– omfördela
från rik
till fattig
Åtta män äger mer än de 3,6 miljarder människor som utgör den
fattigaste hälften av världens befolkning. Det är nästan ofattbart
att mänsklighetens resurser är så ojämlikt fördelade.
I ett internationellt perspektiv är Sverige fortfarande ett
förhållandevis jämlikt land. Men ojämlikheten har ökat
särskilt mycket i Sverige från det tidiga 1980-talet till idag.
Och förmögenheter är generellt mer ojämlikt fördelade
än inkomster. Förmögenhetstillväxten bland de tio procenten
som har störst förmögenhet har ökat snabbt medan de med
lägst förmögenhet snarast har förlorat i pengar räknat.
Verdandi drivs av en idé om solidaritet som kan uttryckas
som ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.
Vi anser att samhällets resurser måste fördelas jämlikt så att
alla får möjligheten att förverkliga sina bästa drömmars mål.

vård efter
behov
inte
efter
plånbok
Välfärden är i kris. Inom vården hörs larmrapporter om långa väntetider, platsbrist, för få anställda och brister i akutmottagningen.
Många är oroliga att vården inte ska fungera den dag vi behöver den.
Men även inom vården finns ett klassamhälle. De flesta av oss är hänvisade till den gemensamma sektorn när vi behöver vård men det finns
människor som har råd att köpa sig förbi alla vårdköer. De har helt enkelt tagit privata sjukvårdsförsäkringar. De privata försäkringarna sätter
hela idén om en jämlik vård ur spel. Istället för vård efter behov gäller
nu vård efter vilken försäkring du haft råd att skaffa dig. Privatiseringen
av vården har lett till att vård idag alltför ofta bedrivs med ett snävt
vinstintresse hos vårdgivarna. Delar av den offentligt finansierade
vårdens resurser används idag till att hjälpa rika människor att
slippa stå i vårdkö eller generera vinster för riskkapitalbolag.

Inom skolan ser vi samma problem med att privata företag tjänar
pengar på elevers rätt till utbildning. Men den dag som det inte
längre är lönsamt att bedriva undervisning går skolbolagen i konkurs
och överlämnar åt kommunernas skattebetalare att ordna upp
situationen. På det viset har vinsterna privatiserats samtidigt som
kostnaderna socialiserats.
Med skattesänkningar följer nedskärningar inom välfärden.
Samma politiker som talar sig varma för skattesänkningar brukar
undvika att tala om konsekvenserna i form av hemtjänstpersonal
som tvingas springa mellan brukare, försämringar av personlig
assistans och stängda demensavdelningar. För att rätten till ett
värdigt liv ska omfatta alla måste välfärden organiseras enligt
principen störst behov går först. Och välfärden måste vara så
utbyggd att ingen ska behöva vara orolig för vad som händer
när hen behöver det allmännas stöd.

que volendus aut qui dolorrum voleseque poreictatem

Därför måste
rasismen bort
”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har
ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra.
Att gradera människor med sådan måttstock står
i bjärt kontrast till principen om människors lika värde.”
OLOF PALME

Verdandi är motståndare till all diskriminering på grund av tro,
etnicitet, ålder, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Människors lika värde är utgångpunkten för
allt vårt arbete.
Rasismen är ett gift i samhällskroppen. Människor som drabbas av rasistiska påhopp berövas också rätten till ett värdigt liv.
Och många av dem som drabbas hårdast av klassamhällets orättvisor har sin bakgrund i andra länder. All rasism är vidrig och
måste bekämpas oavsett om den döljer sig bakom begrepp som
antisemitism, islamofobi, afrofobi eller någon annan beteckning.
Klassamhället bygger på att vissa har makt genom sitt ägande
och sina positioner medan andra endast har sin rösträtt att lita
till. De som tillhör de privilegierades skara vill naturligtvis inte
dela med sig av sina förmögenheter för att bygga ett jämlikt
samhälle. Därför är det så viktigt för oss som arbetar för jämlikhet och social rättvisa att arbeta tillsammans för att på demokratisk väg bekämpa orättvisor.
Det bästa som kan hända dem som tillhör samhällets elit är
att människor med samma önskan om rättvisa och solidaritet
börjar bekämpa varandra istället för att arbeta gemensamt för
förändring. Rasism och främlingsfientlighet leder till att sociala
orättvisor får lättare att existera.

krossa
rasismen

verdandi
verdandi

