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Socioekonomisk bakgrund, rättigheter och möjlighet att tillgodogöra sig dem, 

utbildning och typ av jobb, är några saker som påverkar individens förutsätt-

ningar för god livskvalitet.

Låg inkomst innebär ofta en negativ inverkan på hälsa, levnadslängd, utbild-

ningsresultat, arbetsmiljö och samhällsengagemang.

Livet rustar oss med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Demokra-

tiska välfärdssamhällen kompenserar den med svagare utgångsläge, så att 

individen förbättrar sin möjlighet att maximera sina livschanser. 

Länder med hög ojämlikhet förlorar i ekonomisk tillväxt. Senare decenniers 

ökade inkomstspridning beräknas ha kostat Sverige mellan sex och sju pro-

cent i BNP. En jämn inkomstspridning tycks tvärtom gynna social stabilitet, 

produktiva miljöer och samhällsengagemang.

Jämlika samhällen är mer inkluderande, legitima och toleranta och därför ett 

effektivt motmedel mot social oro, misstro och radikalisering.

Ojämlikhet är en naturkraft, jämlikhet är en drivkraft: politiska prioriteringar, 

regleringar och samverkan gör skillnad. 

För jämlikhet behövs bland annat: juridisk och politisk inkludering, ökade 

livschanser via utbildning, bra arbetsvillkor, reglering av globalt kapital, rättvis 

handel, omfördelande skattepolitik och en generell välfärdspolitik.
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Tankesmedjan Tiden vill stimulera  

progressiv debatt kring de avgörande frågor  

samhället står inför: globaliseringen, klimatet, arbetslös-

heten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter.

Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som  

är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, 

 låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering.

Vi ger bland annat ut debattskrifter, tar fram rapporter  

och ordnar seminarier.

Tankesmedjan Tiden innefattar även tidskriften 

Tiden Magasin.
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box 522, 101 30 stockholm

tankesmedjantiden.se


