
Inbjudan

Urholkningen av den gemensamma välfärden får allt mer absurda 
konsekvenser, med skolor i konkurs, nedskärningar i vård och 
omsorg, ökade klyftor och statliga företag som Vattenfall slösar 
bort miljarder på fossilbränsle-affärer istället för att satsa på en 
energiomställning. Nu är det dags att lyfta fram alternativen. 
Vi har många förslag på goda gemensamma lösningar inför 
ödesvalet 2014. 

Gemensam samling inför valet
Konferensen syftar till förbättrat samarbete mellan organisatio-
ner, nätverk och engagerade medborgare för en utvecklad och 
vitaliserad välfärd. Vi vill gärna att din organisation eller du som 
privatperson deltar på konferensen för att diskutera fortsatta 
samarbeten för en jämlik och hållbar välfärd.

Program
Gröna jobb och rättvis klimatomställning 
Vi står inför sammanvävda kriser; klimathot, finanskollapser och 
sociala klyftor. Nya allianser mellan fack- och boenderörelser, 
och miljö- och gräsrotsrörelser kan mobilisera för en rättvis om-
ställning av samhället, vilket diskuteras i detta seminarieblock. 

Skatteparadis 
Skatt är en förutsättning för ett civiliserat samhälle. Skattesänk-
ningar, skattefusk och nolltaxering via skatteparadis bryter ner 
vår gemensamma välfärd. Kommuner och regioner i flera länder 
tar nu egna initiativ för att medborgarnas skattepengar inte ska 
gå till företag som utnyttjar skatteparadis.

New Public Management 
New Public Management (NPM) är en nyliberal filosofi som 
innebär en av de mest genomgripande samhällsomvandlingarna 
sedan välfärdsstatens och demokratins framväxt. NPM påverkar 
yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de grundlagar 

som garanterar demokratin. I detta block diskuteras konkreta 
aktioner som kan mobilisera stödet för alternativa styrmodeller.

Konferensen kommer även innehålla seminarier om hur Berlin 
tog tillbaka vattnet, den grekiska krisen, privatiseringens pris, 
socialsekreterarnas arbetsmiljö, hemtjänsten, slaget om den 
likvärdiga skolan, hemlöshet och missbruk mm.

Bland de medverkande
Alexandra Pascalidou, journalist, författare
Asbjørn Wahl, chef, For velferdsstaten i Norge
Kajsa Ekis Ekman, författare 
Kjell Rautio, välfärdsutredare, LO
Helena Frisk, ordf Verdandi
Daniel Suhonen, chef för fackliga tankesmedjan Katalys
Kjersti Barsok, vice ordf LO Oslo
KG Wanngård, LO-distriktet i Stockholm
Dorothea Härlin, Berlin Water Table och Attac Tyskland
Kent Werne, författare
Gunilla Andersson, Attac Sverige
Göran Dahlgren, gästprofessor University of Liverpool
Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling vid KTH
Wanja Astvik, Stockholms universitet
Rikard Warlenius, humanekolog, Lunds universitet
Hans-Henrik Samuelsson, Klimaforum, Danmark
Robert Nyberg ställer ut sina satirteckningar

Information
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 
Vi vill gärna att du anmäler dig men det är inget krav. Anmälda 
har företräde och övriga i mån av plats. Anmälan och info om 
programmet: valfardskonferensen.wordpress.com  Ingen avgift!
 
Kontakta oss gärna! 
Kontaktinformation: Martin Villner, mvillner@gmail.com,  
Nätverket för Gemensam Välfärd 

Succén från i våras upprepas nu sex månader innan riksdagsvalet.  
Den 15-16 mars 2014 samlas vi till välfärdskonferens för att tillsammans  
hitta konstruktiva lösningar på välfärdens utmaningar.

Välfärdskonferens 15 –16 mars 2014
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Direktsänds via abfplay.se

välfärd och 
framtid

Arrangörer: ABF Stockholm, Attac, Jordens Vänner, Global rättvisa nu!,  
Nu bryter vi tystnaden, Nätverket för Gemensam Välfärd,  
Verdandi, Upprop för en ny psykiatri

valfardskonferensen.wordpress.com
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