En regjering på lag
med vanlige folk
Krig, energikonflikt og økte priser preger hverdagen vår. Derfor trenger vi
trygg styring som vi har fått med Ap/Sp-regjeringa. Deres viktigste jobb
er å sikre rettferdig fordeling og mindre forskjeller mellom folk.

På bare ett år har regjeringa gjort dette for Fagforbundets medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobla fagforeningsfradraget for organiserte.
Sikret pensjon fra første krone.
Gitt skattelette for de som tjener under 750 000 kr.
Innført Ungdomsgarantien som skal gi folk under 30 år tilbud om jobb
eller annen aktivitet.
Gitt oss billigere barnehager og gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger.
Redusert fergepriser og økt pendlerfradraget.
Innført en strømstøtteordning som varer til krisa er over.
Fjernet høyresidas usosiale velferdskutt.
Startet en storrengjøring i arbeidslivet som skal skape et seriøst arbeidsliv for alle.

Fagforbundet forventer at regjeringa fortsetter oppryddinga i
arbeidslivet og reduserer forskjellene mellom folk. Vi mener at de rike
og velstående må bidra mer. Sterkere fellesskap er det viktigste verktøyet
mot økende forskjeller. Mye har blitt gjort det første året, men vi er
utålmodige på vegne av over 400 000 medlemmer.

De neste årene forventer vi at regjeringa prioriterer dette
for Fagforbundets medlemmer:
• Vi skal ha en regjering som reduserer forskjellene mellom vanlige folk.
Dette er regjeringas viktigste oppgave.
• Vi vil at regjeringa setter punktum for at kommersielle aktører skal tjene
seg rike på drift av barnehager, sykehjem og andre velferdstjenester.
• Vi skal ha en storrengjøring i arbeidslivet som begrenser innleie og
bemanningsbyråer og sikrer at det offentlig stiller krav og handler med
seriøse aktører som gir ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår.
• Vi skal ha flere tiltak som styrker heltidskultur i kommune-Norge og en 		
tillitsreform som sikrer at en stoler på de ansatte og ikke måler dem.
• Vi trenger økt bemanning i barnehagene, på skolene og i pleie- og 			
omsorgsektoren.
• Vi trenger en tannhelsereform slik at alle har råd til å ta vare på tenna sine.

Vil du bli medlem i fagforbundet?
Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980
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