
LO-distriktet Örebro och Värmland har idag 22 november haft sitt höstmöte i Kumla Folkets 
hus.  
På mötet antogs två uttalanden som understryker vårt representantskaps oro för 
samhällsutvecklingen.  
Viktiga åtgärder för att vända utvecklingen är att motverka barnfattigdomen bl.a. genom riktig  
arbetsmarknadsutbildning för att minska arbetslösheten.  

 

 

Vad kan vi göra för att motverka barnfattigdomen i Sverige? 

2008 levde enligt Rädda barnens definition 220 000 barn i Sverige i fattigdom – 11,5 procent 
av alla barn i Sverige. Det betyder att ca tre barn i varje klass är drabbad av fattigdom.  Anta-
let barn som lever i familjer med försörjningsstöd ökade från 125 813 år 2008 till 143 033 år 
2010. Det är en ökning med 14 procent. Bara det visar ju att det inte skett någon förbättring i 
samhället under dessa år med att motverka barnfattigdomen. 

Bland barn till ensamstående föräldrar och bland barn som har utländska föräldrar är fattig-
domen som störst.  

LO-kollektivet består av många ensamstående, deltidsarbetslösa, sjuka och arbetslösa 
medlemmar vilket gör det enkelt att förstå för oss att många av dessa fattiga barn tillhör våra 
medlemmars familjer. 

Vi inom LO-distriktet Örebro och Värmland stöttar Socialdemokraternas politik gällande 
barnfattigdomen med deras två strategier: 

1. Ett långsiktigt samhällsbygge som garanterar försörjningsmöjligheter för alla i Sve-
rige. Gemensamt för barn i ekonomiskt utsatta familjer är att deras familjer oftast sak-
nar jobb eller arbetar ofrivillig deltid. Därför är det viktigaste steget mot barnfattigdo-
men att se till att alla föräldrar runt om i landet får tillgång till ordentliga arbeten. 
Det krävs en kunskapsbaserad ekonomi, med rätt utbildning, så att människor kan 
matchas mot de jobb som finns och mot dem som växer fram. Det krävs att föräldrar 
som jobbar ofrivillig deltid får rätt till heltidsarbete och att personer med utländsk 
bakgrund får möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Dessutom måste den generella välfärden stärkas med sociala investeringar. Det gäller 
trygghetsförsäkringarna som ska hindra sjuka och arbetslösa från att bli fattigare, och 
det gäller skola, sjukvård och bibliotek som ska ge oss ett rikare och tryggare liv. 
 

2. En bred politik som ger goda uppväxtvillkor för alla barn. Idag hamnar många unga 
utanför på grund av höga avgifter för aktiviteter  i skolan och på fritiden. I ett 
Socialdemokratiskt Sverige ska inga barn stå utanför. Därför vill vi förbjuda avgifter i 
skolan, satsa på sommarjobb och skapa möjligheter till en rikare fritid för unga. 
Tillsammans kan vi ge alla barn i Sverige chansen att förverkliga sina drömmar! 



 

Satsning på arbetsmarknadsutbildning minskar arbetslösheten! 

  Svängningar i vår globaliserade ekonomi får dagligen konsekvenser för produktion och sys-
selsättning. För ett exportberoende land som Sverige ökar trycket att ständigt förbättra pro-
duktionen. En långsiktigt hållbar konkurrenskraft för svensk industri ställer stora krav på den 
nationella politiken att skapa en bra fungerande arbetsmarknad, där alla som kan och vill får 
möjlighet att arbeta. 

  Vi har brist på arbetskraft i vissa sektorer samtidigt som arbetslösheten är hög. I Värmland  
och Örebro län ser vi en begynnande generationsväxling som kan förvärra denna brist. Bara i 
Värmland beräknas 24.000 personer försvinna från arbetsmarknaden genom pensionsav-
gångar inom en 10-årsperiod. Motsvarande siffra för Örebro län är ca 30 000. 

    Det finns en brist på utbildad arbetskraft på samma gång som många med kort utbildning 
inte ses som anställningsbara. Detta samtidigt som matchningen mellan arbetssökande och 
lediga platser blir allt svårare. De långtidsarbetslösa, tidigare sjukskrivna och utförsäkrade kan 
enbart i LO-distriktet Örebro-Värmland uppskattas till 25 – 30.000 personer. Deras 
arbetsförmåga måste tas tillvara. Ungdomar och äldre med kort utbildning, liksom personer 
med funktionshinder måste ges möjlighet att delta i den omställning av ekonomin och 
arbetslivet som pågår.  

  I det här läget behövs MER OCH RÄTT arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och 
annan yrkesinriktad utbildning. Men regeringen har kraftigt skurit ner på dessa delar av 
arbetsmarknadspolitiken.   

Det finns en tydlig skiljelinje i svensk politik. Regeringen Reinfeldt vill öka sysselsättningen 
genom att anpassa lönerna till vad lågproduktiva branscher och företag klarar av att betala. 
Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen vill i stället genom en solidarisk lönepolitik 
driva på för att utveckla våra företag till att möta den internationella konkurrensens krav, 
pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det är dags för en politik som tar an-
svar för allas rätt till arbete och för Sverige som en kunskapsnation! 

I oktober 2006 var 60 000 färre arbetslösa än idag. Det är resultatet av den borgerliga 
politiken. Det är inte något annat än ett misslyckande, ett misslyckande som beror på ett 
felaktigt vägval! 

Regeringen har satsat på FAS 3 och siktat på lönesänkningar. 
Nu är det dags att satsa på utbildning och att sikta på löneökningar. 
Det är dags att styra rätt igen! 
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