Manifestation

V

Det måste bli ett slut på detta!
Kan Chile kan vi!

i hade en gång en skola och en välfärd att vara stolta över. Från många
länder stod man i kö för att komma och
titta på vår omtalade och likvärdiga skola.
Idag åker de istället till grannlandet Finland som lär av Sverige genom att göra
tvärt om. Där lyssnar man till forskning
och det är rektorer och pedagoger som
styr utvecklingsarbetet i skolan. I Sverige
är det klåfingriga politiker som styr. Det
blir kast än hit än dit beroende på vem
som regerar. Forskning och beprövad
erfarenhet är begrepp som inte tillämpas.
Därtill kommer det bisarra skolpengsystemet och det faktum att privatägda

bolag tillåts förvandla skattemedel till
mångmiljonvinster. Vinster som sedan
blir aktieutdelning eller reavinster vid
försäljning till de stora koncernerna.
Vinster som t.o.m tillåts fly landet och
växa i skatteparadisen.
Sverige är det ENDA landet i världen
som accepterar vinstintresse i skattefinansierade skolor sedan Chile satte stopp
för det 2016. Då beslutade den chilenska
regeringen om ett nytt villkor: Ombilda
till en icke vinstdrivande stiftelse – annars blir det inga skattepengar. Resultatet
är att idag går 96 procent av alla elever i
skolor utan vinstintresse.

Folkomröstning
om vinst i välfärden
Skriv under!
Gå in på mittskifte.org och klicka på
”Fler kampanjer” så hittar du insamlingen!

Initiativtagare:
Gemensam Välfärd
www.gemensamvalfard.se
Facebook:
Folkkampanj för gemensam välfärd
samt Nätverket för gemensam välfärd

Välfärden är vår!
Åsö torg, Stockholm - sönd 26 aug 13-16

Medverkande är forskare, personal och representanter från olika områden
samt kulturarbetare som stödjer manifestationen
Teman: klimat, vård, skola, omsorg, järnvägar-kollektivtrafik, bostäder,
pensioner, LSS och sjukförsäkringar.
Konferencier: Kajsa Ekis Ekman
Talare: Göran Dahlgren, gästprofessor, Liverpool University,

		 John Lapidus, författare och forskare,
		 Johnny Nadérus, SEKO,
		 Sten Svensson, skoldebattör
		 Maria Werme, Slussa,
		 Roya Hakimnia, läkare,
		 m. fl
Manifestationen arrangeras av Gemensam Välfärd,
är partipolitiskt oberoende och stöds av En annan vård är möjlig, ABF,
Klimataktion, Rött Forum, Föreningen Slussa, Solrosupproret m fl.
Gå in på mittskifte.org och klicka på ”Fler kampanjer” så hittar du vår namninsam-

Klimatet är en central
del av välfärden

O

m vi inte hejdar klimatförändringarna i
tid riskerar vi stora
påfrestningar på samhällsstrukturen, Extremväder och
stigande havsnivåer tvingar
miljontalsmänniskor på
flykt runt om i världen. Här
i Sverige kommer jordbruk,
skogsbruk, stat och kommun
att få omfattande kostnader

Tecknaren

Robert Nyberg

kommenterar utvecklingen inom vård, omsorg, skola, kollektivtrafik, bostadspolitik
och klimat.

för att anpassa samhället och
livsmedelsförsörjningen.
Sveriges nya klimatpolitiska ramverk räcker inte
för att på ett rättvist sätt nå
de klimatmål som vi ställt
oss bakom i det globala
klimatavtalet i Paris 2015.
Därför behöver de svenska
klimatmålen skärpas. Fors-

kare menar att utsläppen
behöver minska med minst
10 procent per år, vilket är
en fördubblad ambition jämfört med det klimatpolitiska
ramverket.
Om vi gemensamt investerar i ny kollektivtrafik,
järnvägen, energieffektiviseringar och förnybar
energi så kan vi möta hotet. Det behövs en kraftfull
politiskt styrning av hur
våra gemensamma resurser används.
Vi behöver se till att våra
pensionspengar inte längre
går till företag som sysslar
med fossil energi. Vi behöver bygga järnvägar istället
för att satsa på motorvägar
och utbyggd flygtrafik. Vi
behöver satsa pengarna på
klimatsmarta välfärds jobb
och kultur istället för på
miljöförstörande prylkonsumtion.
Om vi lyckas med detta
kommer vi att ha råd med
en utvecklad och jämlik
välfärd också för våra barn
och barnbarn. Det är vår
gemensamma utmaning.

