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Rätt till jobb, rätt på jobbet 
Klimatet på arbetsmarknaden har i flera decennier blivit allt 
hårdare. Stressen på jobbet har ökat på grund av färre kollegor 
och ständigt allt högre krav från cheferna. Samtidigt är det 
många som vill ha ett arbete, men får aldrig chansen. Allt fler 
sliter ut sig på sitt jobb eller i jakten på en anställning.  

Anställda i yrken som är viktiga för att samhället ska fungera 
har fått ta de hårdaste smällarna. Här har otryggheten ökat 
mest. Många oroar sig för hur ekonomin ska gå ihop i slutet på 
månaden, hur länge man får ha kvar sin anställning och många 
känner hur bemanningsföretag förstör sammanhållningen på 
arbetsplatsen.  

Kvinnor drabbas hårt. Kollegor får gå när arbetsgivaren drar ner 
på bemanningen för att uppfylla besparingskrav eller öka vinsten, 
fast det egentligen är fler händer som behövs för att orka med 
jobbet. Många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och 
diskriminering, men kan inte säga ifrån av rädsla för att förlora sitt 
jobb. Det är ett gammaldags arbetsliv som fått breda ut sig.

Det behöver inte vara så här. Vänsterpartiet har lösningar för ett 
mänskligt och modernt arbetsliv, där vi har trygga anställningar, 
inflytande över våra jobb och där vi håller ett helt arbetsliv.



Ett modernt arbetsliv 
Vi har konkreta förslag för att 
modernisera arbetslivet. Vi vill sänka 
arbetstiden och fördela arbets-
uppgiftera jämnare så att ingen slits 
ut. Med vår politik ökar arbetstagarnas 
makt över sin arbetsplats. Arbetsrätten 
och arbetsmiljön förbättras och jobben 
är trygga och ger en lön att leva på.

Viktiga jobb 
De med jobb som får vårt samhälle att 
fungera ska ges den respekt de förtjänar. 
Vår politik skulle innebär fler jobb, 
trygga anställningar med en bra lön. 
Med en offensiv ekonomisk politik 
skapar vi jobb i välfärden och andra 
sektorer som behöver satsningar: ökat 
bostadsbyggande, upprustad infra-
struktur och klimatomställning. 

Jämställt arbetsliv 
Vi har lösningar för en arbetsmarknad där 
kvinnor får samma förutsättningar som 
män. En arbetsmarknad där lika lön för 
lika arbete gäller och där kvinno-
dominerade yrken ges det värde och 
den lön de förtjänar. Vi vill se en trygg 
arbetsmarknad där ingen behöver stå ut 
med diskriminering eller sexuella trakas-
serier.
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Jag vill vara med och göra skillnad!
    Bli medlem i Vänsterpartiet 
    Bli medlem i Ung Vänster 
    Bli medlem i Vänsterns Studentförbund 
    Får mer information 

Du behövs, kom med och gör skillnad! 
Alla behövs och kan bidra i kampen för ett modernt arbetsliv 
och ett rättvist samhälle. Vänsterpartiet går i täten och visar att 
det går att göra skillnad. 

Vill du vara med och göra skillnad?  
Engagera dig i Vänsterpartiet! 
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Läs mer på goteborg.vansterpartiet.se 
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