Du ska kunna leva på din lön
Borgerliga politiker och arbetsgivare höjer nu rösterna för att sänka
de lägsta lönerna. Vi håller inte med. Deras idé om en quick-fix för
att lösa både integration och arbetslöshet är både fel och ineffektiv.
Jobb till löner som inte går att leva på leder till ökad segregation på
arbetsmarknaden och i samhället i stort. En sänkning av de lägsta lönerna får dessutom allvarliga konsekvenser för alla när nya avtal ska
förhandlas. För varför ska en arbetsgivare betala högre lön till dig, när
den kan anställa andra till lägre lön?
Detta är inget nytt. Arbetsgivare och högerpolitiker har kämpat
för lägre arbetarlöner i över 100 år. Bara de utpekade grupperna har
förändrats. Kvinnor. Unga. Och nu flyktingar.
Låglönelinjen är dessutom en bidragslinje. Man kommer att behöva bidrag för att kunna betala hyra, mat och andra räkningar. För
även om lönen sänks så sänks inte priset på mjölk eller på barnens
vinteroveraller.
Alla ska kunna leva på sin lön. Det borde vara en självklarhet. Det
handlar om människors frihet, självständighet och stolthet. Oavsett
vilket land du kommer ifrån.

Vi behöver bli fler för att klara
framtidens utmaningar
Låt oss lyfta blicken. Sverige behöver inte en konstgjord låglönemarknad. Vi behöver utbildade människor. Inom de närmaste tjugo åren
kommer vi att sakna mängder av personer med yrkesutbildning från
gymnasiet: 161 000 personer inom vård och omsorg, 62 000 industriutbildade, 27 000 fordonsutbildade och 11 700 inom restaurang och
livsmedel. För att bara ta några LO-yrken.
Förra året sökte 83 400 personer i arbetsför ålder asyl i Sverige. Av
dem var nästan alla under 40 år. Uppskattningsvis har de allra flesta
grundskoleutbildning och hälften har gymnasieutbildning eller högre. Detta ger oss en unik möjlighet att utveckla Sverige.
Men så enkelt är det väl inte?
För att personer med kort utbildning och svag förankring på arbetsmarknaden ska få arbete krävs att vi gör tre saker:
Skapar jobb genom kraftfulla investeringar i välfärd och infrastruktur. Det enskilt viktigaste för att få folk i arbete, oavsett bakgrund, är att vi skapar förutsättningar för jobb och god matchning.
Rustar individen. Det är dags för ett rejält kunskapslyft, där gymnasiekompetens är det viktigaste.
Effektiviserar vägarna in på arbetsmarknaden. Vi behöver en arbetsförmedling i världsklass för att effektivt lotsa och matcha arbetare med arbetsgivare.

•
•
•

Många både inrikes- och utrikesfödda har i dag formell utbildning och
kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Ingen är enbart
ett problem som ska tas om hand. Människor som rustas till starka
deltagare på vår arbetsmarknad, bygger också samhället starkt och
framgångsrikt. Detta är en modell som vi kan och som vi vet fungerar.

Det är din lön de vill sänka
Om arbetsgivarna sänker de lägsta lönerna så leder det till en generell
sänkning av lönerna. Även din lön. Varför ska en arbetsgivare betala
högre lön till dig, när den kan anställa andra till lägre lön? Löneökningar utgår från vad alla i yrket tjänar – sänks de lägsta lönerna påverkar det därför många löner i framtiden.
Lägre löner löser inget
Sänkta lägstalöner skapar inte per automatik fler jobb. När den borgerliga regeringen testade att rea ut ungdomar skapades i stort sett
inga nya jobb, men företagen ökade vinsterna.
Det är genom investeringar och tillväxt jobben skapas. Därför behövs politiskt beslutade investeringar i samhället och tillväxt i producerande och säljande företag. Med en riktig lön som går att leva
på medverkar man till att investeringarna är möjliga och den ekonomiska tillväxten ökar.
Lägre löner skapar inte integration
Att sänka lägstalönerna skapar inte integration. Nyanlända behöver
arbete, det stämmer. Men det handlar om att ta till vara kompetens
och erbjuda kompletterande utbildning. Att få göra ett riktigt jobb
till en riktig lön skapar de bästa möjligheterna till integration och
delaktighet.

Låt oss investera i människor för ett jämlikt Sverige!
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Sänkta löner – nej tack!

