Vi vet hur det är. LO-förbundens medlemmar stöder
socialdemokratin. Men om vi ska få en fortsatt socialdemokratisk regering krävs att alla som stöder också
går och röstar. De år valdeltagandet varit lågt bland
medlemmarna, har vi fått en borgerlig regering. Men
när fackföreningsrörelsen är aktiv, när medlemmar på
tusentals arbetsplatser diskuterar, så vinner vi valet.
Om 2 av 3 medlemmar röstar så blir Reinfeldts sänkningar av a-kassa och borttagande av avdraget för
fackliga medlemsavgifter bara en borgerlig dröm.
Vi har allt att vinna på att dra igång nu!

Så kan löntagarna
vinna valet 2006

Nu drar vi igång.indd 1

Här hittar du allt du behöver: www.lo.se/val2006

Ricky Adams, medlem i Fastighets.

Visst går det att
vinna valet.
När medlemmarna
nu sagt sitt är det
bara att svara på
den här frågan:
Vems politik stöder
löntagarna bäst?
Därför arbetar vi
för en s-seger
i valet 2006!

2 av 3 Nu
räcker! drar vi
igång!
Så kan löntagarna
vinna valet 2006

06-02-10 17.09.12

Fler måste få arbete!
Den absolut viktigaste frågan för LO-förbundens medlemmar är
att ﬂer kan få jobb. Arbetslösheten är grunden för otrygghet och
utslagning och måste bekämpas.

I undersökningen Valet
är ditt har 30 032 medlemmar deltagit och sagt vad
de tycker arbetarrörelsen
ska driva politiskt inför
valet 2006. Det här är
den största demokratiska
undersökningen någonsin
i landet. I studiecirklar och
konferenser har medlemmarna sagt sitt – innan
valarbetet startat.
De tio viktigaste frågorna
enligt LO-förbundens
medlemmar är:

Jobben får samtidigt inte vara sådana att man skadas eller blir
sjuk av att arbeta. Arbetsmiljön kan och måste förbättras så att
ﬂer kan klara jobben med bibehållen hälsa.

Förbättra anställningstryggheten
Tvärtemot borgerliga förslag om ökad otrygghet på jobben vill
medlemmarna höja anställningsskyddet.

Försvara kollektivavtalen
LO-förbundens medlemmar vill ha kvar modellen med kollektivavtal. Det skyddar löner och jobb och hindrar arbetsgivarna att
ställa anställda mot varandra.

Både 1998 och 2002
var det LO-förbundens
medlemmars röster
som hördes i valet.
Mobiliseringen från
fackföreningsrörelsen blev avgörande
för att stoppa ett
borgerligt systemskifte.

Bättre tandvård!
Att laga tänder är för dyrt för vanliga löntagare. Här måste
försäkringen förbättras så alla har råd att gå till tandläkaren.

Arbeta för högre pension
Trygghet idag handlar också om att veta att man har råd och
kan leva ett värdigt liv efter pensionen.

Rätt att arbeta heltid
Arbetsgivare utnyttjar idag deltiden för ökad lönsamhet vilket
skapar press och osäkerhet för löntagare. Heltid måste bli en
rättighet!

1998
”Jag räddade
Sverige”

Mer resurser till äldreomsorgen
Ett värdigt liv när man blir gammal handlar om att mer resurser
måste läggas på de gamla. Solidariteten är grundläggande och
en självklar sak bland LO-förbundens medlemmar!

Mer pengar till skolan

2002
”Stolt men inte
nöjd”

Dagens skola måste bli en skola lika för alla. Borgerliga
elitskolor och segregation är inte lösningen för framtiden.
Satsningar måste göras på gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Satsa på kompetensutveckling
Alla – även löntagare – måste få ökat inﬂytande. Nya kunskaper
och utvidgat arbetsinnehåll. Det tjänar alla på!

Här hittar du allt du behöver: www.lo.se/val2006
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Vi har gjort det förr!

Bättre arbetsmiljö

Så här tycker 30 032 medlemmar!

Maria Lindberg, medlem i Handels.

Nu har LO-förbundens
medlemmar sagt vad
de tycker!

2006
Arbetet med en ny kampanj
pågår i skrivande stund!
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