Faktablad:
Frihetsförmedlingen

Varför finns frihetsförmedlingen?

Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet. Sedan 2014 har vi
verkat för en starkare fri sektor och ökad frihet för Sveriges befolkning. Syftet med
verksamheten är att öka handlingsutrymmet för den stora befolkningsgrupp som
utan våra stödåtgärder riskerar att fastna i innanförskap.
Frihetsförmedlingens primära uppdrag är att minimera och helst förhindra
meningslös sysselsättning, samt att argumentera mot det generella kravet att stå
till arbetsmarknadens förfogande. Allt i avsikt att frigöra energi och engagemang
för samhällets behov av omställning och social hållbarhet.
Vårt uppdrag står inte i strid med arbete som meningsskapande mänsklig aktivitet.
Däremot innebär det ett ifrågasättande av idén om lönearbete till varje pris.
Begreppet ”arbete” måste förändras från att betyda tvingande aktivitet i utbyte
mot lön, till att beskriva valfri och meningsfull verksamhet som uppfyller verkliga
behov i form av omsorg, samhällsansvar och miljömedvetande. Hållbar verksamhet
av denna typ behöver frikopplas från arbetsmarknaden, och i stället förses med
tillräckligaresurser på andra och bättre sätt.
Behovet av Frihetsförmedlingens insatser bör ses mot bakgrund av de senaste
decenniernas produktivitetsökning och automatisering, vilka gjort arbetssamhället
alltmer dysfunktionellt. Ett ensidigt fokus på jobb har skapat strukturproblem
på arbetsmarknaden som lett till både otrygghet och överkonsumtion av ändliga
resurser. Både anställda och arbetslösa tenderar att låsas fast i en arbetets teater
som allt oftare består av tom sysselsättning. Samtidigt tvingas de använda mer och
mer av sin fritid till obetalt arbete som konsumenter.
Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att minska – och på sikt eliminera –
meningslös sysselsättning samt skapa social inklusion så att fler människor kan bli
en del av frihetens Sverige.
Besök gärna vår hemsida frihetsförmedlingen.se! Vid sidan av Platsbanken
erbjuder vi flera online-verktyg där frihetssökande kan kalla till frihetsträffar,
utfärda frihetstillstånd, ansöka om nystartsfrihet m.m. Fördjupande material om
verksamheten finns bland annat i vårt artikelarkiv och på vår forskningsavdelnings
sidor. Senaste nytt publiceras löpande på Frihetsförmedlingens Facebooksida.
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