Den 14 september hålls val till riksdag,
kommun- och landsting. Då väljer vi väg
för Sverige.
I 12 punkter visar vi hur en socialdemokratisk valseger är en seger för
jämställdheten – rösta för ökad jämställdhet och jämlikhet.
En jämställd värld är möjlig!

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp
och kvinnoskamp sida vid sida. Vårt förbund organiserar kvinnor i hela
Sverige. Tillsammans kämpar vi för ökad jämställdhet i samhället – och
inom vårt eget parti.
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Box 70458, 107 26 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 68
Telefon: 08-700 26 00, www.s-kvinnor.se
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RÖTT
vs

BLÅTT
12 punkter varför en Socialdemokratisk
valseger är en seger för jämställdheten

En framtid med S-kvinnor/S:

Efter 8 år med Alliansen:

ARBETSLIV:
• Lagstadgad rätt till heltid – erbjuder 200 000 ofrivilligt deltidsarbetslösa heltid.

ARBETSLIV:
• Jobbskatteavdrag och RUT ska stimulera kvinnor att arbeta
mer.

• Delade turer i offentlig sektor försvinner genom regleringar i
centrala kollektivavtal.

• Delade turer har ökat i vård- och omsorgsarbeten.

• Tryggare anställningar genom ändrade regler för allmän visstidsanställning. Ingen ska vara visstidsanställd mer än 2 år!

• Införande av allmän visstidsanställning – som bryter mot
EU-rätten – gör att personer kan vara visstidsanställd hur
länge som helst.

• Lönekartläggningar genomförs varje år i alla företag med 10
eller fler anställda.

• Lönekartläggningar genomförs bara vart tredje år i företag
med 25 eller fler anställda.

• Sänkt skatt för alla pensionärer. Lön och pension ska beskattas lika!

• Högre skatt för pensionärer, arbetslösa och sjuka.

• Jämställd föräldraförsäkring. Redan första regeringsåret införs
en tredje ”pappamånad”.
UTBILDNING:
• Minskade barngrupper i förskolan. Ett maxtak på 15 barn
införs i förskolans småbarnsgrupper.
• Satsningar på en jämlik skola, med mindre klasser – upp till
5 barn färre/klass – och fler speciallärare.
VÅRD OCH OMSORG:
• Lagstadgad barnomsorg på obekväma arbetstider.
• Investeringar i vård och omsorgen, bland annat 25 000
traineejobb i sjukvård och äldreomsorg.
• En trygg förlossningsvård genom utbildning av fler barnmorskor.
• Höjt barn- och studiebidrag med 100 kr/månad och höjt
underhållsstöd med 50 kr/månad.

• Jämställdhetsbonus, trots att även Alliansen konstaterat att
den saknar effekt.
UTBILDNING:
• Antalet stora barngrupper har ökat rejält sedan 2007. Störst
är ökningen i småbarnsgrupperna.
• Alliansen har lagt 20 gånger mer pengar på skattesänkningar
än på skolan och resultaten har sjunkit till under OECD-snittet.
VÅRD OCH OMSORG:
• Nästan hälften av landets kommuner saknar barnomsorg på
kvällar, nätter och helger.
• Skattesänkningar har gått före investeringar i välfärden. Med
privatiseringar och vinstjakt har bristerna i vård och omsorg
blivit tydliga.
• Bristerna i förlossningsvården uppmärksammas ständigt – allt
fler barnmorskor i upprop.
• Barn- och studiebidraget samt underhållsstödet har legat på
samma nivå sedan Alliansen tillträdde.

