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De lovade att reformera 
sjukförsäkringen för att minska 
utanförskapet.

Det blev en sjukförsäkring där 
svårt sjuka knuffas ut. Bara under 
2010 riskerar 44 000 människor 
att utförsäkras.
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Nu säger regeringen att sjuka får 
hjälp tillbaka till jobb. Det stämmer 
inte. I verkligheten hamnar nästan 
alla utanför arbetslivet.

LO föreslår en sjukförsäkring som 
är trygg, rättvis och rättssäker. 
Den som är sjuk ska ha ekonomisk 
trygghet. Stupstocken måste 
bort och ersättas med stöd för 
att komma tillbaka till jobbet. Det 
tjänar alla på.
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De lovade unga jobb med  
hjälp av coacher, jobbgaranti  
och bättre villkor.

Det blev sämre villkor samtidigt 
som ungdomsarbetslösheten 
slog nya rekord. Istället för 
utbildning får de unga slipa på 
sina cv:n, dela ut vykort och söka 
jobb som inte finns.



d
u

n
d

e
r

r
ä

t
t



Nu säger Reinfeldt att 
ungdomsarbetslösheten är  
en synvilla.

LO föreslår att vi byter till en 
regering som inte skyggar för 
verkligheten. Det som behövs är 
ett rejält utbildningslyft för unga. 
Alla unga måste få ett slutbetyg 
från gymnasiet och jobb med 
schysta villkor.
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De lovade att förändra a-kassan 
eftersom de tror att en lägre 
ersättning skapar fler jobb.

Resultatet är ett Sverige där 
arbetslösheten stiger liksom 
a-kasseavgiften. Idag betalar en 
timanställd hotellstäderska  
405 kronor i a-kassa varje månad, 
medan många höginkomsttagare 
bara betalar 90 kronor. Nästan en 
halv miljon har lämnat a-kassan. 
Idag står de och många fler helt 
utan skydd om de förlorar jobbet.
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Nu säger den borgerliga 
regeringen att det är ett problem 
att så många lämnat a-kassan. 
Därför vill de göra den obligatorisk. 

LO föreslår att man istället skapar 
en bra frivillig försäkring som folk 
har råd med. Det handlar om en 
låg avgift, lika för alla, och att alla 
verkligen får 80% av sin tidigare 
inkomst vid arbetslöshet.
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De lovade att minska 
arbetslösheten.

Det blev fler än 120 000 fler 
arbetslösa.
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Nu säger finansministern att 
den svenska sysselsättningen 
trotsar tyngdlagen trots att 
arbetslösheten svävar på nio 
procent.

LO föreslår en mer jordnära 
jobbpolitik. En politik som 
stimulerar efterfrågan, 
eftersträvar full sysselsättning  
och bidrar till minskade klyftor. 
Fler jobb går före sänkta skatter.
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De lovade att skapa ett nytt  
hopp för Sverige.

Det blev ett samhälle där 
klyftorna ökar. Med ökade klyftor 
kommer otrygghet, orättvisa och 
en känsla av hopplöshet.
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Nu säger den borgerliga 
regeringen att ökade klyftor leder 
till att folk får det bättre.

Det gör det inte. LO föreslår en 
politik som minskar de ekonomiska 
klyftorna i samhället nu. Vi vill ha 
rättvisa skatter. Fler jobb, bättre 
jobb, där var och en kan arbeta 
efter förmåga. Alla ska ha rätt till 
goda kunskaper för att kunna ta de 
nya jobben. Och välfärden ska ge 
trygghet åt oss alla. Ökad jämlikhet 
är också en förutsättning för att alla 
ska kunna vara med och bidra. Ett 
jämlikare samhälle, är ett tryggare 
samhälle för alla.



Varför 
göra fel 
när man 
kan göra 
rätt!



beställningar: www.lo.se/distribution 
art.nr 999-2052 

form och produktion: etC
foto: lars forsstedt. 

sCanpix: Christine olsson, trons, stefan 
bladh, anna simonsson, Claudio bresCiani.   

tryck: modintryCkoffset, 2010.



sverige  
kan bättre.
läs mer på www.lo.se 

rösta på socialdemokraterna 
den 19 september


