Testa dig och dina
arbetskamrater:

Är du röd
eller blå?
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Röd eller blå?
Här sätter vi färg på svaren.
1. ”En rörmokare från
Warszawa, som jobbar i Sverige,
ska ha samma lön och andra
villkor för sitt arbete som en
rörmokare från Västerås.”
Röd svarar ”ja”: Svenska kol
lektivavtal ska gälla i Sverige.
Arbetstagare i Sverige ska be
handlas lika oavsett om man
är permanent eller tillfälligt i
Sverige, anställd av svenskt
eller utländskt företag.
Blå svarar ”nej”: Det räcker med
minimivillkoren i ett polskt av
tal. De får ofta ändå mer betalt
än i hemlandet.
Kommentar: Blått svar innebär
att människor inte behandlas
lika i Sverige. Den svenska
modellen med kollektivavtal
sätts ur spel och arbetare
tvingas konkurrera om jobben
till allt sämre löner och villkor.

2. ”En sjukförsäkring som
utförsäkrar alla sjuka efter en
viss tid gör att människor mår
ännu sämre.”
Röd svarar ”ja”: Är man sjuk ska
man få vara sjuk. Att försämra
de sjukskrivnas ekonomi gör
dem inte friskare. Det som
behövs är rehabilitering och
anpassning av arbetsplatser
för att så många som möjligt
ska komma tillbaka i arbete.
Blå svarar ”nej”: Att många går
sjukskrivna under långa perio
der beror på att det inte finns
några krav på de sjuka.
Kommentar: Blå misstänker att
folk egentligen inte är sjuka,
att de fuskar för att slippa
arbeta. Röd har tillit till män
niskors vilja att jobba och vill
ge stöd till återgång.

3. ”Avgiften till a-kassan ska vara lika oavsett om man jobbar i ett
yrke med hög eller låg arbetslöshet.”
Röd svarar ”ja”: En akademiker betalar 90 kronor i månaden medan
en hotellstäderskas avgift är 405 kronor. Det är djupt orättvist. Ar
betslösheten i ett yrke beror inte på dem som jobbar i yrket, därför
ska vi solidariskt dela på kostnaden för risken att bli arbetslös.
Avgiften till a-kassan ska vara låg och lika för alla.
Blå svarar ”nej”: Var och en ska betala utifrån sin risk för arbetslös
het. Ett yrke med hög arbetslöshet får hög a-kasseavgift. Om facket
i ett yrke med hög arbetslöshet sänker lönekraven så minskar
arbetslösheten och avgiften till a-kassan.
Kommentar: Syftet med den höga avgiften är att få hotellstäderskan
och hennes fack att acceptera lägre löner.
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4. ”Ersättningen från a-kassan
måste höjas.”
Röd svarar ”ja”: En låg ersätt
ning i a-kassan leder till att
människor kommer att ta jobb
till lägre lön. Jobben blir inte
fler, bara sämre betalda. Det
ger mindre pengar att handla
för och det bromsar ekonomin.
Blå svarar ”nej”: Om de arbets
lösa sänker sina krav har de
lättare att hitta ett jobb.
Kommentar: Ett modernt ar
betsliv förutsätter ekonomisk
trygghet vid arbetslöshet
och möjlighet att rusta sig för
ett nytt jobb. Med trygghet i
förändring är det lättare att ac
ceptera att vissa jobb försvin
ner och att klara arbetslöshet
tills de nya jobben kommer.
5. ”Ungdomar har samma behov
av att känna sig trygga på
jobbet som andra.”
Röd svarar ”ja”: Yngre behöver
liksom alla andra en trygg
anställning för att må bra
och kunna planera sina liv.
Därför ska inte ungas anställ
ningstrygghet vara sämre än
andras.
Blå svarar ”nej”: Yngres behov
av trygghet på jobbet är
mindre. De vill oftare byta jobb
och bor ofta kvar hemma hos
föräldrarna.
Kommentar: Unga vuxna behö
ver ha trygga, fasta jobb för att
få ett hyreskontrakt eller låna
pengar till bostad.
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6. ”Inkomstskillnaderna i
Sverige behöver bli mindre.”
Röd svarar ”ja”: Det är inte
rimligt att många barn växer
upp i en fattig familj. Eller att
vuxna måste ha flera jobb för
att kunna försörja familjen.
Blå svarar ”nej”: Ett samhälle
med stora inkomstskillnader
ökar motivationen att själv
tjäna mer. Och gör det lät�
tare att få människor att ta
ansvarsfulla och krävande
arbeten.
Kommentar: Ökande klyftor gör
samhället alltmer ojämlikt och
sämre för alla. I ett samhälle
som drar isär, där de rika blir
rikare och de fattiga bara
fattigare, finns större risk för
ohälsa och social oro.

8. ”Bra arbetsvillkor är viktigare
än marknadens frihet över
gränserna.”
Röd svarar ”ja”: Internationell
solidaritet är att bry sig om
hur löntagare har det i andra
länder. Marknaden behöver
regleras, annars tvingas lön
tagare att arbeta under dåliga
villkor.
Blå svarar ”nej”: Tillåts företa
gen växa genom fri rörlighet
över gränserna kommer de att
anställa fler. Det gynnar alla.
Kommentar: Ett exempel på
olika människosyn. För blå
är marknaden en helig ko
som ska regleras så lite som
möjligt. Röd vill att marknaden
anpassas till människorna,
inte tvärtom.

7. ”Det är viktigare att satsa gemensamma resurser på fler jobb och
bättre välfärd än att sänka skatterna för höginkomsttagare.”
Röd svarar ”ja”: Det är tack vare skatterna som vi kan ha en bra välfärd.
När skatterna sänks blir det mindre pengar till gemensam välfärd och
färre arbetstillfällen i sjukvård, skola och barn- och äldreomsorg.
Blå svarar ”nej”: Det som är bra för höginkomsttagarna är bra för
befolkningen som helhet. Ska det satsas gemensamma resurser på
fler jobb så är skattesänkningar för företagen det bästa.
Kommentar: Drömmen om ett bra liv och att fritt få utvecklas har aldrig
varitmer levande än i Socialdemokraternas Sverige. Med en politik
för arbete åt alla och gemensam välfärd kan drömmar bli verklighet.

Så
röd
är du

9. ”Rut-avdraget borde tas bort.”
Röd svarar ”ja”: Staten har
begränsat med pengar och
måste välja vad som ska
subventioneras. Avdraget går
till dem med högst inkomster.
Viktigare är att lägga skatte
pengar på sjukvård, skola och
barn- och äldreomsorg.
Blå svarar ”nej”: Avdraget gör
svarta jobb vita och skapar
sysselsättning. Ungdomar och
nyanlända får möjlighet att
komma in på arbetsmarkna
den, andra kan starta eget.
Kommentar: Avdraget ger orätt
vis fördelning av välfärden.
Av dem som tjänar mindre än
300 000 kronor är det bara
1 procent som använder det.
Svarta jobb ska bekämpas
med kontroll av fusk och brott,
inte genom skattesänkningar.
Skatteavdrag till arbetsgivare
som anställer långtidsarbets
lösa är effektivt för att få fler
unga och nyanlända i jobb.

Vilken färg har
din arbetsplats?
Testa dina
jobbarkompisar!

7–9 röda ”ja” Du är röd! Du vet vad du vill och hur det ska förverkligas. Du är med
veten om att valet påverkar maktförhållandena på jobbet, mellan arbetsgivarna
och löntagarna. Du inser att ett lågt valdeltagande gynnar högerregeringen. Det
vill du inte ska hända. Därför går du och röstar på Socialdemokraterna söndagen
den 19 september. Eller tar med dina arbetskamrater redan till förtidsröstningen.
3–6 röda ”ja” Du skiftar i färg! Röd ibland, blå ibland. Din röda övertygelse kan
säkert öka inför valet. Läs mer om valets viktiga frågor på www.lo.se.
0–2 röda ”ja” Du är blå! Din röst hamnar troligen på något borgerligt parti.
Synd – för det förlorar du, dina arbetskamrater och andra löntagare på.
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vik och riv av längs perforeringen när du fyllt i dina svar.

Testa var du står politiskt
Svara om du är för eller mot nedanstående påståenden. Sedan river du av
de perforerade kanterna och innanför kommer du se var du står politiskt.

vik och riv av längs perforeringen när du fyllt i dina svar.

Ja

Nej

1. ”En rörmokare från Warszawa, som jobbar i Sverige,
ska ha samma lön och andra villkor för sitt arbete
som en rörmokare från Västerås.”
2. ”En sjukförsäkring som utförsäkrar alla sjuka efter en
viss tid gör att människor mår ännu sämre.”
3. ”Avgiften till a-kassan ska vara lika oavsett om man
jobbar i ett yrke med hög eller låg arbetslöshet.”
4. ”Ersättningen från a-kassan måste höjas.”
5. ”Ungdomar har samma behov av att känna sig trygga
på jobbet som andra.”
6. ”Inkomstskillnaderna i Sverige behöver bli mindre.”
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7. ”Det är viktigare att satsa gemensamma resurser på
fler jobb och bättre välfärd än att sänka skatterna för
höginkomsttagare.”
8. ”Bra arbetsvillkor är viktigare än marknadens frihet
över gränserna.”
9. ”Rut-avdraget borde tas bort.”

vik och riv av längs perforeringen när du fyllt i dina svar.
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