Fællesskab fungerer
- også på arbejdsmarkedet

Et trygt dagpengesystem
Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge. Og flere end 1000
falder fortsat ud hver måned. Det skal der gøres noget ved nu. For det skaber
utryghed for alle lønmodtagere. Enhedslisten arbejder for et trygt og solidarisk
dagpengesystem med job- og uddannelsesgaranti efter højst 2 års ledighed.
 Genoptjeningsperiode på 13 uger. Jobrotation, løntilskud og aktivering skal
tælle med.
 Ret til supplerende dagpenge, så længe man står til rådighed for et
fuldtidsjob.
 Tillid til de arbejdsløse i stedet for kontrol og bureaukrati.
 Bedre dagpengedækning.

Tryghed når du bliver
syg eller nedslidt
Det handler ikke kun om dagpenge. Sammen med højrefløjen har regeringen
og SF forringet efterløn, kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Det rammer hårdt, hvis du bliver syg, nedslidt eller har et handicap.
Enhedslisten arbejder for:
 Økonomisk tryghed på dagpengeniveau, når du er sygemeldt,
i arbejdsprøvning eller ressourceforløb.
 Syge mennesker skal ikke kunne tvinges i arbejde imod lægernes
anbefalinger.
 Mennesker med handicap skal ligestilles på arbejdsmarkedet gennem en
solidarisk fleksjobordning.

Social dumping truer os alle
Grådige arbejdsgivere misbruger udenlandsk arbejdskraft til at trykke lønnen.
Det undergraver gode løn- og arbejdsvilkår for alle, og det udhuler grundlaget
for vores velfærd. Enhedslisten arbejder for:
 Mere kontrol og hårdere straf til virksomheder, der bryder loven.
 Lovkrav om overenskomstmæssig løn i alle offentlige kontrakter.
 Kædeansvar, så hovedleverandør bliver ansvarlig for løn og skat i hele
kæden af underleverandører.
 Vikarer skal have samme løn som fastansatte.
 Opgør med EU-regler, der understøtter social dumping og forhindrer
faglige rettigheder.
 Stop TTIP, EU’s frihandelsaftale med USA. TTIP vil svække lønarbejdernes
rettigheder og styrke de multinationale selskaber, som får ret til at
sagsøge stater, hvis deres profit mindskes.
 Udenlandske arbejdere er velkomne – sammen kæmper vi for danske
vilkår.

Bedre at forebygge
end at helbrede
Der er for meget stress, for mange ulykker og nedslidning på danske arbejdspladser. Dårligt arbejdsmiljø koster årligt 60 milliarder kroner. Der er råd til en
offensiv arbejdsmiljøpolitik. Enhedslisten arbejder for:
 Et stærkere arbejdstilsyn med flere ressourcer.
 Hårdere straffe, herunder fængselsstraf, til arbejdsgivere, som overtræder
Arbejdsmiljøloven.
 Arbejdsmiljørepræsentanter skal have flere rettigheder.
 Arbejdsskader, også stress, skal i højere grad anerkendes.

Gode løn- og arbejdsvilkår er hjerteblod for Enhedslisten. Alle har ret til en
overenskomst og et godt arbejdsmiljø. Vi skal have kortere arbejdstid, og vi
skal dele arbejdet. Vi skal have job, vi kan holde til - hele livet!
Danmark er et af verdens rigeste lande. Der er råd til tryghed på
arbejdsmarkedet. Det er et politisk valg. Lad os sammen vælge fællesskabet
– det fungerer!
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