
Den moderatledda högeralliansen vill genomföra kraftiga 
försämringar i de sociala trygghetssystemen. Med höjda 
avgifter, sänkta ersättningar och fler karensdagar ska sjuka 
och arbetslösa klämmas åt. 

Följande försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen 
kommer att genomföras om högeralliansen vinner valet: 

•  Höjda egenavgifter i a-kassan. 

•   Sänkt ersättning i a-kassan till 70 procent efter 200 
dagar och efter 300 dagar ska arbetslösa klara sig på  
65 procent. 

•   Arbetslösa ska tvingas ta jobb till 80 procent av          
a-kassan, alltså bara hälften av den tidigare lönen.

•  Sänkt ersättning i sjukförsäkringen till 70 procent. 

•  En andra karensdag införs i sjukförsäkringen. 

Med dessa försämringar blir tryggheten mindre för 
löntagarna. Och människor som redan har det tufft får  
ännu svårare att klara sig. 

Varför ska vi slå på de arbetslösa och sjuka, nu när det  
går bra för Sverige? 

Rösta på socialdemokraterna 
den 17 september! 

Moderaternas attack 
mot arbetslösa och sjuka
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