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kollektivavtal

nya ...

Försvaga  
kollektivavtalen
Begränsa rätten till kon
flikter och sympatiåt
gärder. Flexibla centrala 
avtal med öppningsklau
suler, fredsplikt och indivi
duell lönesättning. 
Konkurrerande avtal från 
andra EUländer. Den som 
inte är skyddad av starka 
kollektivavtal kan tvingas 
bryta det fackliga löftet.
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Försvaga  
kollektivavtalen
Begränsa rätten till kon
flikter och sympatiåtgärder. 
Flexibla centrala avtal med 
öppningsklausuler, fredsplikt 
och individuell lönesättning. 
Konkurrerande avtal från 
andra EUländer. Den som inte 
är skyddad av starka kollektiv
avtal kan tvingas bryta det 
fackliga löftet.

Försvaga anställningsskyddet
Angripa turordningsreglerna genom rätt 
att göra undantag och betona kompetens. 
Fler fskattsedlar och ändra arbetstagar
begreppet, så att arbetstagare kan vara 
uppdragstagare. Utöka rätten att använda 
anställda på viss tid. Den som har en 
otrygg anställning kan tvingas bryta det 
fackliga löftet.
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Försvaga  
kollektivavtalen
Begränsa rätten till kon
flikter och sympatiåtgärder. 
Flexibla centrala avtal med 
öppningsklausuler, fredsplikt 
och individuell lönesättning. 
Konkurrerande avtal från 
andra EUländer. Den som inte 
är skyddad av starka kollektiv
avtal kan tvingas bryta det 
fackliga löftet.

Försvaga anställningsskyddet
Angripa turordningsreglerna genom rätt att göra 
undantag och betona kompetens. Fler fskattsedlar 
och ändra arbetstagarbegreppet, så att arbetstagare 
kan vara uppdragstagare. Utöka rätten att använda 
anställda på viss tid. Den som har en otrygg 
anställning kan tvingas bryta det fackliga löftet.

Öka utbudet av arbetskraft
Försämra sjukersättningen för att 
tvinga sjuka att arbeta. Öppna för en 
fri arbetskraftsinvandring. Höja pen
sionsåldern och förkorta utbildningar 
och inför en bortre parentes i stud
iemedelssystemet. Beskatta de som 
inte arbetar hårdare. Den som för sin 
försörjning tvingas till arbete riskerar 
att bryta det fackliga löftet.



aktiv arbets
marknadspolitik

M
arknaden

Vä
rn

 1

V
ä
r
n
 2

Värn 4

Värn 5

...och det gamla

Full 
sysselsättning ett starkt 

anställningsskydd

rikstäckande 
kollektivavtal

nya ...

Försvaga  
kollektivavtalen
Begränsa rätten till kon
flikter och sympatiåtgärder. 
Flexibla centrala avtal med 
öppningsklausuler, fredsplikt 
och individuell lönesättning. 
Konkurrerande avtal från 
andra EUländer. Den som inte 
är skyddad av starka kollektiv
avtal kan tvingas bryta det 
fackliga löftet.

Försvaga anställningsskyddet
Angripa turordningsreglerna genom rätt att göra 
undantag och betona kompetens. Fler fskattsedlar 
och ändra arbetstagarbegreppet, så att arbetstagare 
kan vara uppdragstagare. Utöka rätten att använda 
anställda på viss tid. Den som har en otrygg 
anställning kan tvingas bryta det fackliga löftet.

Begränsa 
arbetsmarknads
utbildningen
Skära ned eller avskaffa 
stora delar av arbets
marknadsutbildningen. 
Försämra stödet till 
arbets lösa för att komma 
in på arbetsmarknaden.
Den som har kort eller 
fel utbildning kan tvingas 
bryta det fackliga löftet.

Öka utbudet av arbetskraft
Försämra sjukersättningen för att 
tvinga sjuka att arbeta. Öppna för en 
fri arbetskraftsinvandring. Höja pen
sionsåldern och förkorta utbildningar 
och inför en bortre parentes i stud
iemedelssystemet. Beskatta de som 
inte arbetar hårdare. Den som för sin 
försörjning tvingas till arbete riskerar 
att bryta det fackliga löftet.
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Försvaga  
kollektivavtalen
Begränsa rätten till kon
flikter och sympatiåtgärder. 
Flexibla centrala avtal med 
öppningsklausuler, fredsplikt 
och individuell lönesättning. 
Konkurrerande avtal från 
andra EUländer. Den som inte 
är skyddad av starka kollektiv
avtal kan tvingas bryta det 
fackliga löftet.

Försvaga anställningsskyddet
Angripa turordningsreglerna genom rätt att göra 
undantag och betona kompetens. Fler fskattsedlar 
och ändra arbetstagarbegreppet, så att arbetstagare 
kan vara uppdragstagare. Utöka rätten att använda 
anställda på viss tid. Den som har en otrygg 
anställning kan tvingas bryta det fackliga löftet.

Försämra arbets
löshetskassan
Höja inträdeskraven, 
sänka ersättningsnivå
erna och öka kraven på 
arbetsskyldighet. Olika 
och höga egenavgifter 
beroende på arbet
slösheten så att fler väljer 
att vara oförsäkrade. Den 
som har låg eller ingen 
akassa kan tvingas bryta 
det fackliga löftet.

Begränsa 
arbetsmarknads
utbildningen
Skära ned eller avskaffa 
stora delar av arbets
marknadsutbildningen. 
Försämra stödet till 
arbets lösa för att komma 
in på arbetsmarknaden.
Den som har kort eller 
fel utbildning kan tvingas 
bryta det fackliga löftet.

Öka utbudet av arbetskraft
Försämra sjukersättningen för att 
tvinga sjuka att arbeta. Öppna för en 
fri arbetskraftsinvandring. Höja pen
sionsåldern och förkorta utbildningar 
och inför en bortre parentes i stud
iemedelssystemet. Beskatta de som 
inte arbetar hårdare. Den som för sin 
försörjning tvingas till arbete riskerar 
att bryta det fackliga löftet.
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Försvaga  
kollektivavtalen
Begränsa rätten till kon
flikter och sympatiåtgärder. 
Flexibla centrala avtal med 
öppningsklausuler, fredsplikt 
och individuell lönesättning. 
Konkurrerande avtal från 
andra EUländer. Den som inte 
är skyddad av starka kollektiv
avtal kan tvingas bryta det 
fackliga löftet.

Försvaga anställningsskyddet
Angripa turordningsreglerna genom rätt att göra 
undantag och betona kompetens. Fler fskattsedlar 
och ändra arbetstagarbegreppet, så att arbetstagare 
kan vara uppdragstagare. Utöka rätten att använda 
anställda på viss tid. Den som har en otrygg 
anställning kan tvingas bryta det fackliga löftet.

Försämra arbets
löshetskassan
Höja inträdeskraven, 
sänka ersättningsnivåerna 
och öka kraven på 
arbetsskyldighet. Olika 
och höga egenavgifter 
beroende på arbet
slösheten så att fler väljer 
att vara oförsäkrade. Den 
som har låg eller ingen 
akassa kan tvingas bryta 
det fackliga löftet.

Begränsa 
arbetsmarknads
utbildningen
Skära ned eller avskaffa 
stora delar av arbets
marknadsutbildningen. 
Försämra stödet till 
arbets lösa för att komma 
in på arbetsmarknaden.
Den som har kort eller 
fel utbildning kan tvingas 
bryta det fackliga löftet.

Öka utbudet av arbetskraft
Försämra sjukersättningen för att 
tvinga sjuka att arbeta. Öppna för en 
fri arbetskraftsinvandring. Höja pen
sionsåldern och förkorta utbildningar 
och inför en bortre parentes i stud
iemedelssystemet. Beskatta de som 
inte arbetar hårdare. Den som för sin 
försörjning tvingas till arbete riskerar 
att bryta det fackliga löftet.


