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The International Social Work Action Network (SWAN-I) är ett nätverk av radikala 
organisationer och aktörer i socialt arbete runt om i världen. I en del länder (som 
Storbritannien, Irland, Grekland, Danmark)  kallas våra grupper för Det Sociala 
Arbetets Aktion Nätverk, men aktörer i andra länder och lokala grupper har sina 
specifika benämningar för nätverket (våra kollegor i Boston har organiserat sig som 
Boston Liberatory Health Network).    
 
Vad som enar SWAN-I grupper är vårt engagemang och vår förtrogenhet med politisk 
aktion och mobilisering för utveckling av det sociala arbetets praktik som gynnar alla 
dem som är involverade, deltar i, får eller erbjuder det sociala arbetets tjänster. Lokala 
grupper är mest lämpade för att förstå deras omgivande politiska sammanhang därför 
tvingar SWAN-I inte på dessa grupper specifika aktionsmodeller, men vi samlas runt 
gemensamma principer som guidar våra gemensamma aktiviteter och stödjer oss i 
utvecklingen och förstärkningen av det radikala sociala arbetets traditioner i våra 
länder.  
 
Deltagande och samarbetspartners I SWAN-I är överens om följande principer: 
• Vi är förtrogna med att sätta människor och deras behov före vinst. 
• Vi tror på att socialt arbete, hälsovård och välfärdstjänster måste vara helt fria och 

finansierade av staten. Vi är medvetna om att det finns olika välfärdsmodeller 
runt om i världen, men menar att det sociala arbetets tjänster, hälsovård och 
välfärdstjänster måste vara tillgängliga för alla, fria och av högsta kvalité.   

• Vi är emot privata alternativ till allmänna välfärdstjänster eftersom dessa förstärker 
ojämlikheter och förtryck och därför ska aldrig offentliga tjänster formas för 
att generera vinst. Detta innebär inte att vi är okritiska till nuvarande statliga 
välfärdstjänster; vi vet lika väl att staters intresse är i första hand att försvara 
kapitalet och nationella eliter.   

• Vi är emot alla former av stigmatisering som sker genom fördelningen av 
välfärdstjänster. Socialt arbete, hälsovård och välfärdstjänster är rättigheter 
och inte allmosor eller förmåner.   

• Vi är grundligt förbundna med att de som tar emot och är engagerade i det sociala 
arbetets, hälsovård och välfärdstjänster måste vara involverade i alla beslut 
som rör deras liv. Som Disability Rights Movement deklarerat: ”ingenting om 
oss, utan oss”. Vi tror att människor som är engagerade i dessa tjänster har 
gemensamma intressen för att erbjuda ett bättre och mer kvalificerat socialt 
arbete, hälsovård och välfärdstjänster. 

• Vi är emot ojämlikhet och förtryck i alla dess former. 
Som ett nätverk för socialt arbete, erkänner vi att det finns många sätt att utföra 
socialt arbete, allt från att arbeta med individer till samhällsarbete och till politisk 
mobilisering och kampanj för förändring av människors levnadsvillkor. Det finns 
ingen enkel och likformig ”modell för radikalt socialt arbete”. Men vi tror att medan 
sociala problem kanske upplevs individuellt, så är roten till nuvarande sociala 
problem den nyliberala kapitalismens natur och organisering. Med andra ord, många 
privata problem har offentliga och sociala orsaker. Därför, behöver dessa problem 



kollektiva och politiska lösningar vilket gör att socialt arbete måste vara ett stolt och 
uppriktigt politiskt projekt.	


