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Feministiska reformer behövs för att arbetsmarknaden och välfärden ska bli jämställd. Vi kräver:
Lika lön för lika arbete. Kvinnors lön är i snitt 10
procent längre än mäns. Kvinnligt dominerade
yrken måste uppvärderas.
Goda arbetsvillkor. Allmän visstidsanställning,
delade turer och hyvling måste avskaffas. Rätt till
heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.
Jämlik skola. Kommuner ska ges vetorätt om friskoleetableringar. Friskolornas generösa ersättningsmodeller ska ses över. Nej till religiösa skolor.
Jämlik och jämställd vård. Vård ska ges efter
behov. Tandvården ska jämställas med övrig
sjukvård. Ökad forskning om kvinnors sjukdomar.
Säker förlossningsvård i hela landet. En nationell handlingsplan bör införas.
Trygga äldres rättigheter. Inför en äldreomsorgslag. Höjda pensioner, särskilt för kvinnor
som har lägre pensioner än män.
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Rösta på Socialdemokraterna i valet 11 september
för att fortsätta den feministiska kampen!
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Skanna QR-koden för att
anmäla dig som medlem via
vår hemsida www.s-kvinnor.se
eller skicka in talongen nedan.
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