
SORGETÅG FÖR
VÄLFÄRDSSTATEN

Det har nu gått ett år sedan den borgerliga alliansen vann valet.
Försämringarna för landets löntagare har varit omfattande och 
de som redan hade det sämst ställt har fått det än sämre. 
Man har samtidigt genomfört skattesänkningar för de rika genom 
bl.a. slopad förmögenhetsskatt samt avdrag för hushållsnära 
tjänster. Man tar från de fattiga och ger till de rika.
Denna politik slår hårt mot LO-kollektivet som är starkt beroende 
av den generella välfärden för ett gott liv. 
Genom försämringar av våra sociala försäkringar angriper 
man det som är vårt viktigaste skydd som löntagare, nämligen 
kollektivavtalet. Med en minskad ersättning vid arbetslöshet 
blir det svårare att hålla det löfte vi ger varandra när vi träder 
in i en fackförening; att inte sänka våra löner för att få jobb. En 
hög ersättningsnivå i våra sociala försäkringar håller uppe hela 
kollektivets löner och vi slipper bli utspelade mot varandra. 

För en solidariskt finansierad välfärd!
För 90% i a-kassa och sjukförsäkring   Ingen privatisering av välfärden

Ingen utförsäljning av våra gemensamma egendomar  
Inga fler nedskärningar  

MANIFESTATION MOT REGERINGEN TISDAGEN 18/9
Samling vid hamnplan 18.30

varifrån vi tågar till Stora Torget där det
bjuds på tal av Marcus Jansson (Handels)
& Håkan Bergenhav (IF Metall) runt 19.00.

FÖR MER INFORMATION:
LO FLERFACK 0490-10371

ARR: LO VÄSTERVIK & LOs   
          UNGDOMSKOMMITTÉ
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