RÄTTEN TILL
SOCIAL TRYGGHET
– en förutsättning för jämlikhet,
jämställdhet och egenmakt

Positionspapper antaget av Kyrkostyrelsens internationella råd den 16 september 2020.

OM ACT SVENSKA KYRKAN:
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds-och utvecklingsorganisation. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar vi långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och vi agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare
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människors rätt till ett värdigt liv.
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snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.
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■
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uppfyller kraven.

■

är med på Givarguidens gröna lista. Givarguiden som drivs av Charity Rating bedömer insamlade organisationer utifrån ett givarperspektiv. Charity rating bedömer demokrati, ekonomi och transparens.
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SAMMANFATTNING AV POSITIONERNA
Act Svenska kyrkan åtar sig att i samverkan med såväl trosbaserade som sekulära aktörer på nationell, regional och global nivå verka
för alla människors tillgång till social trygghet som både mänsklig rättighet och medel för att främja hållbar utveckling och alla
människors rätt till ett värdigt liv.
1.

Act Svenska kyrkan betonar staters människorättsliga ansvar för sociala trygghetssystem och uppmanar samtidigt det
internationella samfundet att förstärka stödet till länders ansträngningar att införa nationella sociala grundskydd.

2.

Act Svenska kyrkan understryker att sociala trygghetssystem kan bidra till ökad jämställdhet, under förutsättning att systemen
utformas på ett norm- och genusmedvetet sätt.

3.

Act Svenska kyrkan förespråkar rättighetsbaserade och breda sociala trygghetssystem som riktas till hela eller stora delar av
befolkningen.

4.

Act Svenska kyrkan framhåller att väl utformade sociala trygghetssystem minskar människors sårbarhet och öka deras
möjligheter att hantera olika former av kriser.

5.

Act Svenska kyrkan ser att civilsamhällesorganisationer, däribland trosbaserade aktörer, spelar en viktig roll för att förverkliga
alla människors rätt till social trygghet.

1. INTRODUKTION
Social trygghet är en del av de mänskliga rättigheterna
och en förutsättning för ökad jämlikhet, jämställdhet
och egenmakt. Det är också ett avgörande medel för
att motverka fattigdom och upprätthålla en skälig
levnadsnivå för alla människor.
Sociala trygghetssystem stödjer människor under
de faser och omständigheter i livet då vi är särskilt
utsatta. Systemen består dels av olika typer av
socialförsäkringar och transfereringar som exempelvis
barnbidrag, föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring
och pensioner, dels av sociala tjänster som fungerar i
samklang med transfereringar, som barn- och äldreomsorg, sjukvård inklusive SRHR-tjänster.1 Beroende
på definition av social trygghet kan även utbildning
räknas in.
Nya socialförsäkringar och bidrag har i stora delar
av världen bidragit till att fattigdomen minskat de
senaste decenniernas, och social trygghet är idag
en central fråga i det internationella arbetet för
utveckling och mänskliga rättigheter.
Många låg- och medelinkomstländer är i färd med
att bygga upp och expandera sina sociala trygghetssystem för att täcka en större del av befolkningen.
Trots detta är systemen i de allra flesta låg- och
medelinkomstländer ännu otillräckliga. Mer än
hälften av världens befolkning, varav merparten är
flickor och kvinnor, saknar helt tillgång till sociala
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trygghetssystem. Endast 29 procent, främst i
höginkomstländer, täcks av omfattande sociala
trygghetssystem.2
ACT SVENSKA KYRKAN OCH SOCIAL TRYGGHET

Act Svenska kyrkan verkar för alla människors rätt
till sociala trygghetssystem utifrån kyrkans profetiska
uppdrag att påtala orättvisor och vara röstbärare för
människor som lever i utsatthet, liksom från den
särskilda roll som kyrkan under lång tid har haft
i vård och social omsorg. Engagemanget för social
trygghet ligger därmed i linje med det diakonala
uppdraget – tjänst och omsorg om medmänniskor. 3
Detta positionspapper syftar till att förtydliga Act
Svenska kyrkans förståelse av vad rätten till social
trygghet innebär och vilken roll social trygghet
spelar i arbetet för hållbar utveckling och ett värdigt
liv för alla människor. Positionen uttrycker åtaganden
och ställningstaganden i relation till arbetet med
social trygghet som egen aktör, i nätverk samt
tillsammans med olika partnerkyrkor och
-organisationer.
Dokumentet ersätter ett tidigare positionspapper
om social trygghet (2012). Det baseras på egna publikationer (se avsnitt 3 för referenser) och ligger i linje med
Svenska kyrkans dokument Svenska kyrkans roll och
uppgift i den svenska välfärden – en plattform (2013).

2. SOCIAL TRYGGHET
EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET, ETT GEMENSAMT MÅL
SAMT ETT EFFEKTIVT MEDEL

Rätten till social trygghet är fastlagd i FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna och
i konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter.4
Internationella arbetarorganisationen ILO:s
rekommendation 202 om socialt grundskydd
omfattar en miniminivå av nödvändig hälso- och
sjukvård inklusive mödravård, samt grundläggande
inkomsttrygghet för barn och äldre samt människor i
arbetsför ålder som av olika skäl inte kan försörja sig.5
Rekommendationen är globalt vägledande och ligger
till grund för uppföljningen av de delmål och mål
som relaterar till social trygghet i Agenda 2030: mål
1 Ingen fattigdom, mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 5
Jämställdhet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och mål 10
Minskad ojämlikhet.6
Utbyggnaden av sociala trygghetssystem motiveras
därmed tydligt ur ett rättighetsperspektiv. Social
trygghet utgör samtidigt ett effektivt sätt att förverkliga
andra mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till mat
och rätten till hälsa, inklusive SRHR. Social trygghet
kan också motiveras på rent ekonomiska grunder –
välmående och friska medborgare har större förutsättningar att bidra till ett lands ekonomiska utveckling.
Enligt FN bidrar social trygghet till genomförandet
av 14 av de 17 globala målen.7
Ett stort antal vetenskapliga utvärderingar visar att
sociala transfereringar såsom pensioner, barnbidrag och
andra typer av sociala transfereringar överlag ger goda
resultat – undernäringen minskar, särskilt bland barn,
fler barn går i skolan och människors hälsa förbättras.
Sociala transfereringar har också kunnat kopplas till
fördröjd sexdebut8 för flickor och unga kvinnor, och
minskad spridning av hiv.9
Erfarenheterna visar också att tillgång till sociala trygghetssystem inte passiviserar, utan ger utsatta
människor större möjligheter att agera långsiktigt, ta
risker och förbättra sin egen försörjning.10 Sociala trygghetssystem blir därmed en samhällsinvestering som ger
människor bättre förutsättningar att bidra till och gynnas av den ekonomiska och teknologiska utvecklingen.
Mycket talar också för att sociala trygghetssystem
är ett viktigt verktyg för att skapa social tillit och
bygga demokratiska samhällsinstitutioner, inklusive
skattesystem, under förutsättning att systemen inte
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uppfattas som godtyckliga.11
Sociala trygghetssystem utgör vidare en viktig del
i ett lands klimatanpassning, eftersom de minskar
fattiga och utsatta människors sårbarhet för extrema
väderhändelser och andra klimatrelaterade risker.12
Utformningen av sociala trygghetssystem spelar
stor roll för hur effektiva de är för att bekämpa
fattigdom och ojämlikhet samt främja jämställdhet.
SYSTEMENS UTFORMNING:
JÄMSTÄLLDHET OCH GENUSRÄTTVISA

Sociala trygghetssystem har särskilt stor påverkan –
potentiellt både positiv och negativ – på jämställdhet.
Kvinnor är överlag mer sårbara för fattigdom än män
under livets olika faser. De har oftare informella
anställningar och är i högre grad än män frånvarande
från skola och arbete på grund av obetalt hushållsoch omsorgsarbete. Även den betalda hushålls- och
omsorgssektorn är kvinnodominerad och präglas av
informella anställningar, låga löner och avsaknad av
tillgång till sociala trygghetssystem. Den bristande
tillgängligheten av offentligt finansierad barn- och
äldreomsorg är därför en av de största sociala utmaningarna för att kvinnor ska kunna utbilda sig och komma
ut i arbetslivet. Kvinnors tillgång till social trygghet
kan också hämmas av orättvis familjerättslagstiftning
exempelvis vad gäller ägande, arvsrätt
och medborgerlig status.
Om sociala trygghetssystem, och relevant lagstiftning, utformas på ett genus- och normmedvetet sätt
kan de bidra till att förändra och utjämna ojämlika
relationer mellan kvinnor och män. Allmänna pensioner
kan exempelvis öka äldre kvinnors egenmakt på ett
avgörande sätt. Om hänsyn inte tas till existerande
normer och värderingar kring jämställdhet i utformningen av systemen riskerar de att istället att öka
kvinnors arbetsbörda eller befästa ojämlika könsroller,
exempelvis förstärka föreställningen att kvinnor har
huvudsakligt föräldraansvar.13
SYSTEMENS UTFORMNING:
RIKTADE OCH GENERELLA SYSTEM

Sociala trygghetssystem kan vara riktade eller
generella.14 Det senare innebär att de omfattar alla
människor i en viss befolkningskategori, exempelvis
alla barn eller alla personer över en viss ålder. Riktade
transfereringar, ofta behovsprövade, kan i sin tur vara
villkorade eller ovillkorade.15

Strikt fattigdomsriktade system visar sig, paradoxalt
nog, exkludera en stor del av de allra fattigaste.16
I länder med utbredd fattigdom är det nämligen i
princip omöjligt att korrekt avgöra vilka som tillhör
den allra lägsta inkomstkategorin. Delvis beror det på
missuppfattningen att fattigdom skulle vara ett statiskt
tillstånd, när människors inkomster i själva verket rör
sig upp och ner under livets gång. I länder med stor
informell ekonomisk sektor finns det heller ingen urvalsmetod som är sofistikerad nog att felfritt uppskatta
människors tillgångar. Generella transfereringar, som
går till hela befolkningskategorier såsom äldre17, barn18
eller personer med funktionsnedsättningar19, utesluter
däremot mycket få i målgrupperna och är därmed mer
effektiva för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. De
generella stöden behöver samtidigt kompletteras med
riktade program för att stödja grupper med särskilda
behov. Allt fler internationella utvecklingsaktörer
stödjer målsättningen om universell tillgång till social
trygghet, samtidigt som den övervägande delen av
internationellt bistånd på området ges till riktade stöd.20
Om snävt riktade och behovsprövade bidrag
utgör ena änden i skalan över olika sätt att avgränsa
målgruppen, så utgör allmän basinkomst den andra.21
Det finns mycket få exempel på att basinkomst
införts i praktiken, men i många länder förespråkas
förslaget av en växande grupp aktörer med mycket
olika politiska utgångspunkter. Detta har aktualiserats under coronakrisen.22 Det finns skäl för att
införa allmän basinkomst i särskilda situationer,
exempelvis som steg på vägen mot omfattande trygghetssystem i människors olika livsfaser, som ett sätt
att snabbt täta omfattande hål i skyddsnät eller som
ett sätt att fördela nationella inkomster från naturresursutvinning.23
SYSTEMENS UTFORMNING:
MÄNNISKORÄTTSLIGA PRINCIPER

Grundläggande principer från det internationella
ramverket för mänskliga rättigheter ska alltid följas
i utformningen av sociala trygghetssystem.24 Systemen
ska till exempel inte ytterligare stigmatisera utsatta
och fattiga människor, eller genomföras på ett sådant
sätt att de riskerar att försämra människors möjlighet att försörja sig själva. Sociala trygghetssystem får
heller aldrig utformas på ett diskriminerande sätt.
Systemen bör vidare förankras i lagstiftning. En viktig
tumregel är att systemen ska vara så enkelt utformade
att människor själva ska kunna avgöra om de är
berättigade till stöd eller inte.
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SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM I KRISER
OCH HUMANITÄRA SITUATIONER

Parallellt med att stöd till sociala trygghetssystem fått
större utrymme i internationellt utvecklingssamarbete
har kontanta stöd, istället för mat och andra förnödenheter, ökat kraftigt i det humanitära biståndet.25
Kontanta stöd är ofta snabbare, effektivare och mindre
utsatta för korruption än traditionellt bistånd,
samtidigt som de ökar mottagarnas värdighet och
egenmakt/myndighet att själv prioritera sina behov.
Flera biståndsfinansierade trygghetssystem har
utvecklats ur återkommande humanitära stöd.26
Samtidigt spelar sociala trygghetssystem en viktig roll
vid kriser och katastrofer genom att minska människors
sårbarhet och därigenom förebygga humanitära kriser
och behov av humanitärt stöd. Coronakrisen 2020
gjorde detta mycket tydligt – tillgången till allmän
sjukvård, sjukförsäkring och arbetslöshetsstöd
påverkar i hög grad hur hårt människor drabbas
i olika länder.
Möjligheten att länka sociala trygghetssystem och
kontanta humanitära stöd uppmärksammas alltmer
som ett sätt att hantera relationen mellan humanitärt
och långsiktigt utvecklingsarbete.27 Så kallad adaptiv eller chocktålig social trygghet ses som sätt att
förstärka människors motståndskraft i kriser och som
möjligheter att skala upp trygghetssystem i krissituationer.28 Potentiellt finns en rad fördelar med att
länka humanitärt stöd och social trygghet, men också
betydande hinder. Medan opartiskhet och oberoende är avgörande inom det humanitära biståndet, är
nationellt ägarskap och nära samverkan med staten
helt avgörande i långsiktigt utvecklingssamarbete.29
Skillnaderna i de olika arbetssättens utgångspunkter
och tidsperspektiv påverkar också identifieringen
av målgrupper. Humanitära stöd är tillfälliga och
behovsprövningen är en avgörande princip i arbetet.
Långsiktigt utvecklingsarbete handlar istället om att
tillgodose alla människors rätt till bland annat mat,
hälsa och utbildning på lång sikt.
FINANSIERING OCH ANSVAR

Sociala transfereringar som berör stora befolkningsgrupper är kostsamma, men långt ifrån omöjliga att
uppnå. Exempelvis har Moçambique, Filippinerna och
El Salvador ungefär samma BNP per capita som Sverige
hade för hundra år sedan när ett generellt välfärdssystem började utvecklas här. Universella barnbidrag
för barn 0-5 år i lägre medel- och låginkomstländer
beräknas kosta i genomsnitt 1,4 procent av ländernas
BNP, och universella pensioner för alla över 65 år

beräknas i genomsnitt till 1,6 procent av BNP.30 Som
en jämförelse lägger länder i Afrika, Asien och Amerika
i snitt 1,4 – 1,7 procent av BNP på militära utgifter.31
En viktig grundläggande princip är att sociala
trygghetssystem ska finansieras genom offentliga
investeringar och inhemska skattesystem, och
implementeras av den egna staten. I länder med svag
inhemsk resursmobilisering är det därför nödvändigt
att utveckla systemen gradvis och samtidigt bygga
upp fungerande skattesystem så att en långsiktig
finansiering blir möjlig. I regel finns också ett visst
utrymme för att omprioritera existerande offentliga
utgiftsposter. I många länder finns exempelvis subventionssystem för drivmedel och livsmedel som gynnar
fattiga människor i betydligt lägre grad än vad direkta
sociala transfereringar skulle göra.32 Vissa länder har
också dragit ner på sina militära utgifter till förmån
för satsningar på sociala trygghetssystem.33
Uppbyggnaden av sociala trygghetssystem i låg- och
medelinkomstländer har främst drivits fram genom
nationella politiska processer och endast undantagsvis
genom internationellt utvecklingsbistånd. Sedan
början av milleniet har emellertid intresset för sociala
trygghetssystem ökat inom en rad internationella
organisationer. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen manifesterar en konsensus om att social
trygghet är en global angelägenhet. Det internationella
utvecklingssamarbetet kan spela en viktig roll
genom att bygga ka¬pacitet och stärka kompetens hos
nationella myndigheter samt finansiera den initiala
uppbyggnaden av systemens infrastruktur.
Aktörer inom såväl FN som det internationella civilsamhället har under lång tid förespråkat att det inrättas
en global fond för att stödja länders införande av socialt
grundskydd i enlighet med ILO:s rekommendation
202. Fonden föreslås bland annat ge tekniskt och
finansiellt stöd till uppbyggnad av system för social
trygghet och deras finansiering. Enligt ett internationellt
upprop under 2020 från en lång rad civilsamhällesorganisationer ska en sådan fond också ge möjlighet
för såväl officiella som privata givare att ge finansiellt
stöd till uppbyggnaden av trygghetssystem i framför
allt låginkomstländer som saknar egna finansiella
möjligheter.34
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CIVILSAMHÄLLETS ROLL

Det är staternas uppgift att garantera rätten till social
trygghet. Kyrkor och andra trosbaserade aktörer har
en lång historia av att erbjuda omfattande sociala
tjänster och stöd till människor som lever i fattigdom
och utsatthet, och gör det även idag, inte minst där
staten inte lever upp till sina åtaganden.
Civilsamhället kan, beroende på det lokala,
nationella eller internationella sammanhang de
verkar i, bidra på olika sätt35:
•
•

•

•

Bedriva påverkansarbete och bilda opinion för
utveckling av sociala trygghetssystem.
Stärka människors kapacitet att utkräva sin rätt
till social trygghet, till exempel genom att
informera om vilka sociala transfereringar och
tjänster de ska ha tillgång till, eller hjälpa dem
att skaffa identitetshandlingar.
Bevaka och granska genomförandet av sociala
trygghetssystem, uppmärksamma misstag,
rättighetskränkningar och korruption.
Komplettera de statliga trygghetssystemen när
dessa är obefintliga eller svagt utvecklade. Detta
bör dock kombineras med ett påverkansarbete
och ansvarsutkrävande. När civilsamhället utför
sociala tjänster så ersätter det aldrig statens
ansvar för social trygghet.

3. ACT SVENSKA KYRKANS ROLL
Act Svenska kyrkan har som trosbaserad utvecklingsaktör lång erfarenhet av samarbete med organisationer
som erbjuder sociala tjänster, bedriver påverkansarbete för social trygghet och som stärker människors
möjligheter att ta del av sin rätt till social trygghet,
exempelvis genom att få tillgång till identitetshandlingar. Genom den diakoni som bedrivs av Svenska
kyrkans församlingar har Act Svenska kyrkan en
direkt relation med svensk välfärd på gräsrotsnivå
– idag så väl som historiskt.36
Som svensk utvecklingsaktör har Act Svenska
kyrkan en roll i att förmedla erfarenheter av Sveriges
och Nordens i huvudsak generella trygghetssystem.

Dessa stämmer väl överens med rättighetsbaserade
perspektiv, men utgör undantag i internationella
sammanhang som domineras av behovsprövade och
riktade system med rötter i välgörenhets- snarare än
rättighetsperspektiv.
Act Svenska kyrkan har sedan 2010 utvecklat ett
aktivt arbete för social trygghet genom bland annat
publikationer37 och konferenser, påverkansarbete
gentemot beslutsfattare, ekumenisk dialog,
initiativ i Lutherska världsförbundet och ACTalliansen, kapacitetsstöd till partnerorganisationer
samt samverkan med civilsamhällesorganisationer
i Sverige och internationellt.

4. ACT SVENSKA KYRKANS POSITION
ÖVERGRIPANDE POSITION:

Act Svenska kyrkan åtar sig att i samverkan med såväl
trosbaserade som sekulära aktörer på nationell, regional
och global nivå verka för alla människors tillgång till social
trygghet som både mänsklig rättighet och medel för att
främja hållbar utveckling och alla människors rätt till ett
värdigt liv.
Social trygghet är en mänsklig rättighet. Det är också
ett centralt redskap för att minska fattigdom och bidra
till åtagandet om att inte lämna någon utanför liksom
flera av de globala målen i Agenda 2030. Rättighetsbaserade och väl utformade trygghetssystem främjar
social sammanhållning, genusrättvisa och jämställdhet,
ekonomisk utveckling och jämlikhet, klimatanpassning samt beredskap för pandemier och andra kriser.38
STRATEGISKA POSITIONER:

1.
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Act Svenska kyrkan betonar staters
människorättsliga ansvar för sociala
trygghetssystem och uppmanar samtidigt
det internationella samfundet att förstärka
stödet till länders ansträngningar att införa
nationella sociala grundskydd. Utgångspunkten
är att trygghetssystemen ska finansieras nationellt,
genom intäkter från transparenta och rättvisa
skattesystem samt i vissa fall av avgiftsbaserade
socialförsäkringar. Sociala trygghetssystem måste
utformas utifrån varje lands unika politiska och
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ekonomiska förutsättningar, utan att kompromissa
med alla människors rätt till social trygghet.
Det internationella utvecklingssamarbetet kan
samtidigt spela en viktig roll framför allt genom
att stödja erfarenhetsutbyten och bidra i den
initiala uppbyggnaden av sociala trygghetssystem
i låginkomstländer. Act Svenska kyrkan förespråkar förslaget att inrätta en global fond för
social trygghet och därigenom påskynda
införandet av socialt grundskydd i länder som
för närvarande saknar tillräckliga medel.
2. Act Svenska kyrkan understryker att
sociala trygghetssystem kan bidra till
ökad jämställdhet, under förutsättning
att systemen utformas på ett norm- och
genusmedvetet sätt. Kvinnor påverkas i särskilt
hög grad av tillgången till social trygghet, då de i
högre grad än män lever i fattigdom, försörjer sig
i den informella sektorn eller i omsorgssektorn,
samt bär ett huvudansvar för obetalt omsorgsarbete
i hemmet. Sociala trygghetssystem kan därför ge
stora bidrag i arbetet för ökad jämställdhet och
genusrättvisa. Om systemen inte utformas på ett
genus- och normmedvetet riskerar de emellertid
att istället öka kvinnors arbetsbörda eller låsa fast
kvinnor i traditionella och ojämlika könsroller.

3. Act Svenska kyrkan förespråkar rättighetsbaserade och breda sociala trygghetssystem
som riktas till hela eller stora delar av
befolkningen. Breda och generella system når
fram till människor som lever i fattigdom på ett
effektivare sätt än vad snävt fattigdomsriktade
stöd gör. Vidare bidrar de till ökad social sammanhållning, minskar risken för stigmatisering,
godtycklighet och korruption, samt är förknippade med enklare administration. De har också ett
bredare stöd i befolkningen och därmed större
förutsättningar för att kunna finansieras på en
tillräcklig och långsiktigt stabil nivå genom
nationell beskattning. Om brist på resurser
omöjliggör generella system ska riktade program
planeras för gradvis utvidgning. Universell
basinkomst kan spela en roll i särskilda situationer
men aldrig ersätta statens ansvar för sociala
tjänster, som att tillhandahålla allmän sjukvård
och utbildning.39
4. Act Svenska kyrkan framhåller att väl
utformade sociala trygghetssystem minskar
människors sårbarhet och ökar deras möjligheter att hantera olika former av kriser.
För att bygga resiliens och lindra kriser, inklusive
humanitära katastrofer, behöver sociala trygghetssystem vara breda och inkluderande. Vidare
behöver de utformas så att de är möjliga att snabbt
skalas upp.40
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5.

Act Svenska kyrkan ser att civilsamhällesorganisationer, däribland trosbaserade
aktörer, spelar en viktig roll för att förverkliga
alla människors rätt till social trygghet.
Civilsamhällesorganisationer, däribland trosbaserade aktörer, främjar rätten till social trygghet
genom att bland annat bedriva påverkansarbete, informera om människors rättigheter,
samt granska och utkräva ansvar från offentliga
sociala trygghetssystem. Det är viktigt att uppmärksamma de mål- och lojalitetskonflikter som
kan uppstå mellan de olika roller som civilsamhället kan spela, exempelvis mellan rollerna som
påverkansaktör och utförare av sociala tjänster.
Trosbaserade aktörer är många gånger utförare av
sociala tjänster, och i vissa fall också lagstiftare i
familjerättsliga frågor som har direkt påverkan på
social trygghet. Som moraliska skyldighetsbärare
behöver trosbaserade aktörer därmed granskas på
samma sätt som andra ansvariga beslutsfattare.
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Vi lever alla under samma himmel
men verkligheten ser olika ut.
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