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Yttrande över remiss ILOs rekommendation (nr
202) om nationellt socialt grundskydd
Landsorganisationen i Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerade remiss. Remissinstanserna ombeds kommentera om
rekommendationen bör föranleda några åtgärder i Sverige.
Remissinstanserna ombeds även granska översättningen av konventionsoch rekommendationstexterna.
Sammanfattning
ILOs nya instrument i form av rekommendation nr 202 om nationellt socialt
grundskydd är enligt LO ett viktigt steg framåt för att säkra ett minimiskydd
på det sociala området.
Sociala trygghetssystem är effektiva motmedel mot krisens effekter och som
verktyg mot fattigdom. Allt fler debattörer har börjat föra fram att sociala
trygghetssystem kan bidra till att upprätthålla efterfrågan och därigenom
bidra till ekonomisk återhämtning.
Ett viktigt karaktärsdrag för denna rekommendation är att den har både en
vertikal och horisontell dimension. Det innebär att rekommendationen
uppmanar länderna att bygga ut det sociala skyddsnätet på bredden till så
många människor som möjligt och på höjden genom att successivt förbättra
förmånerna som tillförsäkras människorna.
Det sociala grundskyddet som ska garanteras ska åtminstone omfatta
följande fyra punkter:
Tillgång till hälsovård inklusive mödravård
Inkomsttrygghet för barn så att de kan gå i skola
Inkomsttrygghet i förvärvsaktiv ålder i händelse av arbetslöshet eller
sjukdom
Inkomsttrygghet i hög ålder.

2

Inkomsttryggheten ska säkra ett liv i värdighet. Förmånerna ska tillförsäkras
alla som bor i landet.
Medlemsländerna uppmanas att utveckla nationella strategier för utvidgning
av det sociala grundskyddet. De uppmanas också att prioritera dessa
förmåner nationellt. Länderna uppmanas att identifiera var det finns brister i
redan införda trygghetssystem och försöka överbrygga dessa brister. Vidare
uppmanas de att höja medvetenheten om de sociala trygghetssystemen,
bland annat genom den sociala dialogen.
LOs yttrande
LO menar att rekommendationen är konstruktiv och erbjuder
medlemsländerna en konkret väg till hur de kan bygga ett nationellt socialt
skyddssystem. Det sociala skyddet är alltid viktigt men i rådande kristider är
det särskilt viktigt. LO vill också påpeka att omkring två tredjedelar av
arbetskraften i världen idag helt eller delvis saknar ett socialt grundskydd,
vilket är oförsvarligt för alla länder som strävar efter en hållbar ekonomisk
tillväxt och arbeten med bra villkor.
LO välkomnar därför rekommendationen och vi är övertygade om att den
kommer att bidra till en positiv förändring.
LO har också granskat översättningen av konventions- och
rekommendationstexterna och lämnat synpunkter till ILO-kommittén.
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