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Svenska kollektivtal
ska gälla i Sverige
Kollektivavtalen är grunden för vår svenska arbetsmarknadsmodell och en garant för att vanligt folk ska få tillräckligt betalt,
jobba i en trygg arbetsmiljö och ha trygga anställningsvillkor.
Men både i Sverige och i EU finns starka krafter som vill ta bort
den tryggheten från vanligt folk.
Moderater och andra borgerliga partier vill försvaga kollektivavtalens
betydelse:

vill att skattepengar ska gå till oseriösa företag som inte
ƪ Moderaterna
har kollektivavtal.
Moderaterna vill inte stå upp för att svenska kollektivavtal ska gälla
ƪ Sverige.
De försöker underminera dem med hjälp av lagstiftning.
Minimilöner är inte en lösning
Just nu förhandlas ett EU-direktiv om minimilöner. Förslaget innebär
ett knytnävsslag rakt i magen på den svenska kollektivavtalsmodellen.
Det här betyder EU-direktivet:

arbetsmarknad och svenska löner kommer bestämmas av
ƪ Svensk
politiker i Bryssel.

Därför är kollektivavtal
bra för vanligt folk
löner som förhandlas mellan svenska arbetsgivare
ƪ Svenska
och svenska fack.
lön för samma arbete – oavsett vilken stad eller vilket
ƪ Samma
land du kommer ifrån.
arbetsgivare som erbjuder bra villkor konkurreras inte
ƪ Seriösa
bort av oseriösa företag som vill tävla med sänkta löner eller
försämrad arbetsmiljö.

Vad kan vi göra för att försvara de svenska kollektivavtalen?
Kollektivavtalen och den svenska modellen är en grundbult som
gjort Sverige till en av Europas mest konkurrenskraftiga ekonomier.
Men om det ska fortsätta så måste vi ha politiker som står uppför
modellen. Det är ett av många skäl till att LO arbetar för en fortsatt
socialdemokratiskt ledd regering.
För vi vet, av lång erfarenhet, att det enda parti som har både kraften
och viljan att långsiktigt stå upp för de svenska kollektivavtalen är
Socialdemokraterna. Men då krävs en starkare socialdemokrati –
som inte tvingas att huka inför en högermajoritet i riksdagen.

Rösta på Socialdemokraterna i valet.
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