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Trygghet för vanligt folk
V A L E T 2 0 1 8 H A N D L A R O M vilka som vill och kan öka tryggheten för
vanligt folk. En moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna vill sänka lönerna och göra jobben otryggare. De vill
låta pengar som skulle gå till välfärd försvinna till skatteparadis.
Trots att otryggheten ökar vill de hellre sänka skatten för de rika
än att investera i välfärd i hela landet.
Vårt alternativ är ett annat. Vi vill ha trygghet på jobbet. Vi
vill att alla barn ska få kunskaper och utvecklas i skolan och att
vården alltid hjälper den med störst behov först, inte den som har
tjockast plånbok. Vi vill stoppa vinstjakten i välfärden. Vi menar
att jobb och tillväxt är en förutsättning för utveckling och trygghet i hela landet. Vi vill ha ordning och reda i migrationspolitiken.
Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och aldrig haft så
stora möjligheter att bygga för framtiden. Men då måste vi ha en
regering som sätter vanligt folks trygghet främst. Därför stöder
vi Socialdemokraterna. De har visat att de kan ta ansvar för Sverige och att de strävar efter ett samhälle som präglas av trygghet
i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet.
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1. Trygghet i vardagen
A L L A H A R R Ä T T A T T känna sig trygga. Ung som gammal, kvinna som
man. På jobbet, i hemmet, och i bostadsområdet. Landsbygdsbo
såväl som stadsbo. Men vi vet att det inte alltid är så. Tvärtom
är många oroliga. Över att inte få bra vård och omsorg, över att
pensionen inte ska räcka, över att utsättas för brott. Över att jobb
försvinner. Vi ser att skillnaderna mellan stad och land växer, liksom skillnaderna mellan de med stora resurser och de med små.
Allt detta måste förändras, alla har rätt till trygghet i vardagen.

•
•
•
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Låt hela Sverige leva. Alla i Sverige ska ha goda förutsättningar
att leva ett bra liv. Investera för jobb och trygghet i både stad
och på landsbygd. Investera i vägar, i IT och offentlig service.
Vi vill genomföra en särskild satsning på välfärd i mindre
kommuner.
Trygga välfärden. Anställ fler i skolan, vården och omsor
gen och stoppa den skadliga vinstdriften. Förbättra sjukför
säkringen. Höj pensionerna. Målet ska vara att garanteras
minst 70 procent av sin lön i pension.
Värna den svenska modellen. I Sverige ska alla ha en lön som
det går att leva på. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i
Sverige. Vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden.
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2. Fler och bättre jobb
N Ä R V I A R B E T A R skapar vi mening och möjligheter för oss själva. Samtidigt bidrar vi till det gemensamma, till välfärden och samhällets välstånd. I dag har fler jobb än på mycket länge. Men många är
fortfarande arbetslösa, på heltid eller deltid. Dessutom ökar tempot
och stressen i arbetslivet. Många orkar inte arbeta till de fyller 65.
Arbetsplatser är underbemannade. Trakasserier, hot och våld blir
allt vanligare på arbetet i butiker, i vården och i kollektivtrafiken.
Arbete åt alla och vettiga arbetsvillkor måste bli centrala frågor för politiken. Vi måste investera i fler jobb, ökad tillväxt och
en trygg arbetsmiljö.

•
•

•

Investera i vår gemensamma infrastruktur. Omfattande in
vesteringar måste göras i samhällsviktiga resurser som vägar,
järnvägar, bredband och bostäder. Statens nyinvesteringar i
trafikinfrastruktur bör öka till en procent av BNP.
Utbilda för det nya arbetslivet. Det livslånga lärandet måste bli
verklighet för alla. Satsa på yrkesutbildning och vuxenutbild
ning så att människor kan ta de jobb som finns och som kom
mer. Öka antalet studieplatser och gör studiefinansieringen
mer generös. Gör det möjligt att kompetensutvecklas för att
möta framtida efterfrågan på arbetsmarknaden.
Motverka otrygga, tidsbegränsade anställningar. Tillsvidarean
ställning på heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad. All
män visstid och hyvling av arbetstider måste upphöra. Löntaga
res arbetsmiljö måste förbättras. Stärk skyddsombudens roll och
öka resurserna till arbetsmiljöutbildning. Otrygga arbetsplatser
är tysta arbetsplatser, inför en nolltolerans mot trakasserier.
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3. Ökad jämlikhet
I E T T J Ä M L I K T och jämställt samhälle är människor lyckligare, lever längre, presterar bättre och är friskare. Brottslighet och våld
är inte lika vanligt och det är enklare, även för den som kommer
från knappa förhållanden, att förverkliga sina drömmar. Tyvärr
har utvecklingen länge gått i motsatt riktning. Under de senaste 30 åren har ojämlikheten ökat kraftigt. Ofta på grund av politiska beslut. Detta måste få ett slut. Politiken ska vara till för
vanligt folk.

•

•
•
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Bygg en jämlik skola. Ge alla barn samma möjligheter till kun
skap oavsett förutsättningar. Se till att förskolorna och sko
lorna får resurser utifrån barnens behov. Genomför en kraftig
satsning på fritids med fler anställda som ger barnen en stimu
lerande fritid med fler aktiviteter och stöttar barnens omsorg
och kunskapsutveckling.
Förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Höj inkomsttaket och låt
ersättningsnivåerna följa löneutvecklingen. Gör det billigare
att vara med i a-kassan, ta bort karensdagarna och gör det en
kelt att kvalificera sig för ersättning.
Skapa ett rättvist skattesystem. Skatt ska betalas efter förmå
ga. Det är inte rimligt att den som arbetar ihop sin inkomst be
talar mer än den som ärvt sin förmögenhet. Genomför en skat
tereform för rättvisare skatter.
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vilka som vill och kan öka tryggheten
för vanligt folk. Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och
aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden.
Vi vill se ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen,
fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet.
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