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Barnfattigdom
och kriminalitet
får konsekvenser
I vissa bostadsområden i kommunen är
barnfattigdomen (ekonomisk utsatthet
som drabbar barn) över 40 procent.
Burlövs kommun har inte ens
en handlingsplan gällande problematiken det skapar. Barnfattigdomen omfattar i genomsnitt
20 procent av barnen i Burlöv.

Kriminaliteten är en följd av bland
annat social utslagning, massarbetslöshet, i synnerhet bland
ungdomar, och klassorättvisor.
Detta drabbar alla.
Social Rättvisa anser att det är
förkastligt av den styrande majoSocial utslagning
Om man lever i en familj vars in- riteten i kommunen (V, S, MP, C)
komster inte täcker det nödvän- att blunda för fattigdomen – sådigaste påverkar barnets hela väl för barn som för vuxna.
liv och vardag. Det är även stor
chans att deras framtid påverkas.

Barnfattigdomen i Burlövs
kommun i siffror:
Totalt beräknas 666 barn av 3 832
som är skrivna i kommunen leva i
barnfattigdom. Det motsvarar 17,4
procent av alla barn i kommunen.
Uträkningarna baseras på två
mått: låg inkomststandard samt familjer med försörjningsstöd.
Siffrorna avser år 2012 och är den
färskaste statistik som finns att tillgå.
År 2009 nådde barnfattigdomen
rekordnivåer och drabbade då 20,2
procent av kommunens barn.
Källa: Rädda Barnen/SCB

Vad vill Social Rättvisa uppnå?
Social Rättvisa skapades omkring två
månader före valet förra året. Valalliansen Social Rättvisa är inte en allians
som bedriver politik endast vart fjärde
år.

Vi kämpar för att det ska bli en bättre
äldreomsorg och att Burlöv ska bli en
bättre kommun att arbeta i. Mer resurser till idrottsföreningar och nej till privatiseringar är andra frågor vi driver.

Bygg fler bostäder
i kommunen

Burlövs Bostäder har sitt huvudkontor på Dalbyvägen i Arlöv.

När ungdomen flyttar hemifrån vill
de vara garanterade en dräglig bostad.
En bra och billig bostad är en
mänsklig rättighet. Den är för ungdomen en förutsättning för en
självständig tillvaro. Bostadsbristen
för ungdomar är alarmerande hög.
Allt fler ungdomar tvingas mot sin
vilja bo kvar i föräldrahemmet, bo
med kompisar eller ta otrygga andra- och tredjehandskontrakt på
lägenheter. Ungdomar föredrar
främst hyresrätter, på grund av att
man är i en period i livet då saker
snabbt kan förändras med bostadsförhållanden.
För att tillgodose ungdomens behov av bostad så krävs det att man
bygger nya lägenheter och det
finns ingen anledning att vänta.
Det är staten och kommunens ansvar att se till att det finns bostäder
på orten.
Bostadsbristen drabbar även den
vuxna befolkningen. Vem som
helst kan bli arbetslös eller sjuk och
därmed tvingas lämna sitt hus och
hem.

Social Rättvisa välkomnar bredbandssatsningen
Social Rättvisa förespåkar utvecklingen kring byggandet av ett öppet stadsnät i Burlövs kommun.
Internet har blivit en nödvändighet för såväl privatpersoner som
för egenföretagare.
Utförande av bankärenden via

Internet, köp av kollektivtrafikbiljetter och andra ärenden uträttar
vi i stor utsträckning på nätet.
Att som Moderaterna förespråka
”hur man skall kunna samarbeta
för att täcka in de delar av kommunen som inte i dag finns i ope-

Kontakta Social Rättvisa
Hemsida: socialrattvisa.se
E-post: info@socialrattvisa.se
Telefon: 040 43 12 12

ratörernas planer på mest effektiva sätt” gällande bredband är fel.
Kommunen sköter bredbandssatsningen bäst.
Stoppa det som skapar onödig
byråkrati.

