Globaliseringens vinnare och förlorare

Vad kan vi göra åt den
växande ojämlikheten?

31 januari 2019
Mikael Stigendal
Malmö Universitet

Utgångspunkten



Oro för hur det ska gå med den ökande ojämlikheten och med klimatet.



Det finns nog många som vill vara med och ta reda på vad man göra åt det.

1

Ojämlikheten
Ojämlikhet: Den skillnad mellan vinnare och förlorar som förhindrar
förlorarsidans mänskliga utveckling



Hälsoojämlikhet



Strukturell ojämlikhet
 Arbete – arbetslöshet
 Betalt och obetalt arbete
 Klasser



Kulturell ojämlikhet
 Religion/etnicitet
 Genus (normer)



Resursojämlikhet





Ekonomiska tillgångar
Utbildning
Bostad
Maktresurser

Ojämlikhetens orsaker

Det måste göras
Skattesystemet

Och det görs alltid i ett visst sammanhang
Och av aktörer som har ett handlingsutrymme

Skolan
Arbetsmarknaden

Och de som gör det gör samtidigt något med
sig själva (t ex NPM)

Verkan:
Ojämlikhet

Bostadsmarknaden
Verkan: Ojämlikhet

Potentiell orsak

Aktuell
orsak/handlingsutrymme …
men också intern verkan

Extern verkan …
och kanske effekt
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Vad görs åt ojämlikheten?

Fokus bör flyttas från
livsstilsfaktorer till de
strukturella bestämningarna

?
Potentiell orsak

Aktuell
orsak/handlingsutrymme …
men också intern verkan

Extern verkan
och kanske effekt

CTC i Malmö



Det som ska förändras är normer och beteenden …



… inte samhället – strukturella orsaker och t ex klasser saknas helt.



Förändringarna ska göras i geografiskt avgränsade områden …



… och vad som är framgång ska avgöras utifrån positivistisk kunskapsteori.



Det riskerar att bli en gigantisk tvångströja för symptomlösningar!
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Vad vill andra göra åt ojämlikheten?

Vad vill andra göra åt ojämlikheten?
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Vad vill andra göra åt ojämlikheten?

Progressive Society is an initiative sponsored by the Parliamentary Group of the Progressive
Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, launched in 2018, inspired
by the UN Sustainable Development Goals

Vad vill andra göra åt ojämlikheten?
Such a popular agenda should comprise three basic elements.
Firstly, the fight against the widely perceived injustices of the
model of neoliberal capitalism not only with respect to the
distribution of income and wealth, but of other inequalities of
recognition and representation more generally. …
A second point refers to the need for protection against the
negative impacts of corporate sector-driven globalisation and
the quest for an alternative architecture of international
cooperation.
A third point relates to the urgent need for advancing the
socio-ecological transformation of our resource and energyintensive production and consumption models. This must be
complemented with policies to promote local economies and
solidary forms of economic production and consumption.
http://euromemo.eu/
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Syfte med detta initiativ

Sammanställa och skapa kunskaper som kan ligga till grund
för ett brett engagemang för att ge alla människor möjlighet
att blomma! För en rättvis demokratisk socialistisk framtid!

Vad behövs det kunskap om?

Ojämlikhetens
symptom

Ojämlikhetens aktuella
orsaker och verkan /
handlingsutrymmen

Önskvärda, möjliga och
relevanta lösningar på
ojämlikheten

Ojämlikhetens
potentiella orsaker
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Hur ska denna kunskap
sammanställas och skapas?
Kunskapsallianser


Jämlika samarbeten mellan t ex civilsamhälle, förvaltningar, medborgare och forskning …



… grundat på erfarenheter och kunskaper, inte bara medborgarskap …



… där respektive företrädares kunskaper tas till vara …



… i ett sammanhang där erfarenheter kan bearbetas till kunskap



… och som samtidigt stärker deltagarna kollektivt

Ingång utifrån olika intressen

Gemensamt
kunskapande

Utgång åt olika håll för att få kunskap
bekräftad & använd

Men: Det måste grunda sig på en kunskapssyn som kan erkänna och ta tillvara även annan
kunskap än den som formaliserats genom kvantifieringar!

Fyra kunskapsallianser?

1. Ojämlikhetens symptom
2. Ojämlikhetens potentiella orsaker
3. Ojämlikhetens aktuella orsaker och verkan / handlingsutrymmen
4. Önskvärda, möjliga och relevanta lösningar på ojämlikheten
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 Kommentarer, tankar, reflektioner?

 Hur kan vi gå vidare?
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