
Använd din röst 19 september!

Dags för: 
Jobb åt alla, Rättvisa, Jämlikhet

Internationell solidaritet
Välfärd utan vinstintressen

Högerregeringen har gjort stora förändringar i sjukförsäkringen. Svårt sjuka 
människor har bollats mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling.
Tiotusentals människor har av den sittande regeringen fråntagits rätten till 
sjukpenning. Detta är en hjärtlös politik som sätter dessa personer i en 
mycket svår situation. 
   Redan 2011 är vi överens med socialdemokraterna och miljöpartiet om är 
att avskaffa 550-dagarsstupstocken. Ingen ska utförsäkras bara för att ett 
visst antal dagar har förflutit. Det ska vara en bedömning av den 
sjukskrivnes arbetsförmåga som ska ligga till grund för ersättning.

Stoppa utförsäkringarna!



Framtidens jobb, framtidens välfärd
Mycket av vår välfärd och vårt välstånd idag är ett resultat av kloka 
investeringar tidigare, nu säljs mycket av våra gemensamma tillgångar ut. 
Det är nu vi istället måste investera i både framtidens industri, 
gemensamma välfärd och infrastruktur för att utveckla samhället och möta 
klimathotet. Det är dessutom det bästa sättet att skapa fler och bättre jobb.
Konkreta åtgärder vi vill göra tillsammans med de rödgröna för att skapa 
jobb:

• 100 000 jobb, praktik och utbildningsplatser.
• 6 miljarder kronor i sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.
• 12 miljarder kronor till kommunerna, stopp för neddragningarna, 
!!!!kommunerna ska kunna planera för ökad kvalitet;
    personaltäthet , etc...
• Investeringar i bostadsbyggande, infrastruktur och 
    klimatomställning.

Jämställdhet på riktigt
Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte betalt för hela 
arbetsinsatsen. På jobbet är lönen lägre och efter jobbet fortsätter arbetet 
hemma med matlagning, städning och disk. Sexuella trakasserier, våld och 
övergrepp skapar rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för alla 
kvinnor. De här orättvisorna måste upphöra om samhället ska kunna bli 
jämställt på riktigt.

Rätten att få vara privat
Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och 
principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt 
samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en 
realitet. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.

Dags för klimaträttvisa
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. 
Det är de rika länderna som smutsar ned mest, men de fattigaste drabbas. 
Lösningen måste bygga på klimaträttvisa. 
Ett kraftfullt klimatbistånd och nya finansieringskällor som avgifter på flyg- 
och sjötrafik, och oljeutvinning krävs. 

Byt regering – byt politik

Använd din rösträtt för att 
påverka!

Valdeltagandet är ett mått på demokratin. I Sverige brukar den ligga på cirka 
80 procent i val till riksdagen. Men variationerna är stora. Människor som 
redan har mycket makt, de med bra utbildning, arbete och höga inkomster 
röstar i mycket högre grad än arbetslösa, nya svenskar med flera. Låt inte 
andra bestämma över ditt liv!  Använd din rösträtt 19 september!

Kontaktinfo: 

Jacob Johnson , riksdagsledamot
Kontakta honom på jacob.johnson@riksdagen.se, mobil 070 - 205 29 47
Läs hans blogg: http://jacobjohnson.v-blog.se/

Emma Wallrup, riksdagskandidat
Kontakta henne på emma.wallrup@vansterpartiet.se
Läs hennes blogg: http://emmawallrup.v-blog.se/


