
läge att rösta!



Var tredje av oss unga är utan jobb. 
Var tredje! Reinfeldt menar att unga är 
arbetslösa för att vi inte söker jobb. Tycker du att det låter elakt? Smaka på den här: Arbetslösheten är en synvilla. Hur dåligt ser statsministern? 190 000 unga är arbetslösa!



Att söka jobb som inte finns räcker inte långt. Då är det smartare att garantera 
alla som inte har ett jobb utbildning 
eller praktik. Utan att rustas för de nya 
jobben blir man kvar i arbetslöshet.



Regeringen har sänkt skatten 
för företag med unga anställda. 
McDonalds har fått 200 miljoner 
i skattesänkning alldeles oavsett 
om de nyanställt någon eller inte.



Man måste få en andra, en tredje, en 
fjärde chans. Livet är långt. Om man 
vet att det går att plugga in det man 
missade efteråt utan att behöva börja 
om från början, ja då kommer man att 
våga ta nya tag om några år. 

Visst kan man sänka skatten för att locka företag att anställa oss unga. Men då ska sänkningen gå till företag som nyanställer. Företag som öppnar dörrarna för fler under 26 år kan få sänkt skatt, nyanställer man inte blir det heller ingen skatterabatt.



I högerns Sverige betalar en hotell
städerska 405 kronor i akasse avgift 
varje månad. En ingenjör som tjänar 
betydligt mer och som har mycket 
lägre risk att bli arbetslös, betalar 
bara 90 kronor. Rättvist?



Man måste få en andra, en tredje, en 
fjärde chans. Livet är långt. Om man 
vet att det går att plugga in det man 
missade efteråt utan att behöva börja 
om från början, ja då kommer man att 
våga ta nya tag om några år. 

Ekonomisk trygghet är viktig för oss 
alla, även när vi är arbetslösa. Akassan måste bli billigare och bättre. Avgiften 
ska vara cirka 80 kronor i månaden 
för alla. Ersättningen ska vara samma 
oavsett ålder. 



Visstidsanställningar kan staplas 
på varandra i flera år.  Vi behöver 
tydligen ingen trygghet, enligt 
borgarna. Anställnings tryggheten 
ska försämras. Provanställningen 
ska förlängas från 6 månader till ett 
år och vi ska lättare kunna avskedas. 



Vi ska precis som andra vuxna också 
ha rätt till heltid och fasta jobb. 
Ordning och reda på jobbet ska gälla 
alla. Arbetsgivare ska inte kunna säga 
upp någon godtyckligt. Rätten till ett 
fast jobb måste bli starkare.



Vem vill vara en robot? Den utbildning vi väljer när vi är 16 år ska gälla för resten av livet. Ett beslut i unga år kan bli en 
återvändsgränd. Regeringen har skurit 
ned möjligheterna för oss att som vuxna ta ikapp det vi missade i gymnasiet. 



Om man slutar plugget för tidigt eller väljer en utbildning som inte ger jobb, så ska alla få både en andra, en tredje och en fjärde chans. Man ska inte mötas av stängda dörrar. Vi är alla är värda nya möjligheter och det ska gå att byta spår i livet. Bygg ut Komvux.



” Alla politiker låter ungefär 
likadant, jag vet inte 
riktigt vad de vill. Jag tror 
inte jag ska rösta.”



” Om jag inte röstar så bestämmer någon annan över  min framtid. Jag vill inte att andra som tror sig veta hur unga ska ha det, får makt över mitt liv. Därför är det självklart för mig att rösta.”



Koll på
politiKen?

TÄVLA  
MED LO
Du kan bli en av  
tio som vinner  
en iPod Touch!

Sant eller falskt?  
Har du koll på 
Sveriges politik och 
dina rättigheter? 
Testa dig här och var 
med och tävla om en 
iPod Touch!



1.  Varannan ung 16–24 år har en tidsbegränsad anställning. 
 Sant  Falskt

2.  LO vill att unga ska ha samma akasseersättning som alla andra. 
 Sant  Falskt

3.  Idag får unga under 25 år sänkt akassa efter 100 dagar. 
 Sant  Falskt

4.  LO vill sänka lönerna för unga för att skapa fler arbetstillfällen 
 Sant  Falskt

5.  LO anser att lagen om anställningsskydd (LAS) måste stärkas 
 Sant  Falskt

6.  Tre av fyra borgerliga partier vill försämra anställningstryggheten 
 Sant  Falskt

Riv av och skicka in!



7.  LO vill sänka ersättningsnivåerna i akassan 
 Sant  Falskt

8.  En fjärdedel av varje årskull saknar slutbetyg 
 Sant  Falskt

9.  LO vill slopa kravet på tre månaders arbetslöshet för unga utan 
gymnasiekompetens innan man får delta i jobbgarantin. 

 Sant  Falskt

glöm inte att ange e-post och mobilnummer om du vill vara med i tävlingen!

Lämna in talongen i LOs monter/tält eller lägg talongen på brevlådan.  
Talongen ska vara LO tillhanda senast den 24 september 2010.

NamN:

adress:                              postNummer:

e-post: 

Födelseår:     mobilNummer:



FraNkeras ej.
mottagareN
betalar
portot.
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JARösta rött den  
19 september.
Rösta S. 


