BARNEN ÄR FRAMTIDEN - GEMENSAM VÄLFÄRD
Norden har valt att bygga välfärdssamhället utifrån gemenskap. En gemenskap som
ger både den enskilda och familjen frihet, säkerhet och möjligheter og medvirke de
negative konsekvenser av sosial arv.
Grunden för detta är alla barns rätt till en god uppväxt. Den nordiska välfärdspolitiken
har syftat till att lyfta alla barn och den har varit framgångsrik. De senaste decennierna
har läget dock på många områden försämrats.
Den ökade ojämlikheten innebär att fler barn är fattiga och socialt utsatta, särskilt barn
till föräldrar med låga inkomster. Ensamstående föräldrar, varav en majoritet är
mammor, och föräldrar med utländsk bakgrund, har fått det svårare att försörja sig.
Den ekonomiska familjepolitiken och det yttersta skyddsnätet för de mest utsatta har
inte hängt med. Det sätter spår i livsvillkoren för unga, och påverkar dem även senare
i livet.
Otrygga jobb och oregelbundna arbetstider går ut över familjen. Samtidigt ökar
segregationen. Skillnaderna i hur väl barn klarar skolan har ökat mellan barn med olika
klassbakgrund och mellan olika skolor. Det finns också stora brister i arbetet för barns
hälsa och andelen unga med psykisk oro ökar.
Vi har dessutom under de senaste decennierna dock sett ett välfärdspolitiskt
systemskifte där resurserna till välfärdssektorn minskat samtidigt som privata
marknadslösningar med vinstintresset i fokus har fått ökat spelrum.
Det är därför dags att utveckla en mer omfattande och offensiv nordisk politik för alla
barns rätt till en god uppväxt. SAMAK har följande uppmaningar till Nordens politiker:
•

Utveckla familjepolitiken. Stärk familjers möjlighet till egen försörjning. Intensifiera
kampen mot barnfattigdom.

•

Bygg en jämlik förskola och skola. Ge alla barn samma möjligheter till kunskap oavsett
förutsättningar. Fördela resurser till förskolor och skolor utifrån barnens behov. Ge alla
barn rätt till en stimulerande och meningsfull fritidsverksamhet. Håll tillbaka
vinstintressena.

•

Prioritera barns psykiska hälsa. Öka resurserna till det förebyggande sociala,
psykiatriska och medicinska arbetet.

•

Stärk politiken för ökad jämställdhet. Alla, både kvinnor och män, ska ha möjligheter
att kombinera arbete och föräldraskap.

•

Motverka otrygga jobb och osäkra anställningar. Alla ska ha möjlighet att försörja sig
genom trygga anställningar med en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Vedtatt av SAMAKs årsmøte 28.-29. januar 2019 i Helsingfors, i forkant av
Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019, ny Europakommisjon og finsk lederskap i EU fra 1.
juli 2019. SAMAKs EU/EØS-gruppes notat «Norden og fremtidens Europa» gir bakgrunn for
uttalelsen, se www.samak.info.

