Det är
vår tur nu.

Det är
vår tur nu.

För många människor präglas dagens
arbetsliv av stress och högt tempo.
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Arbetsplatserna har de senaste decennierna
slimmats och effektiviserats samtidigt som
deltidsarbeten och visstidsanställningar brer
ut sig inom de kvinnodominerade branscherna.
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1 maj i år presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex
timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex
timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun
i hela Sverige. Det är en reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få
livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobba. Sverige är redo
för sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är
bra för alla och inte bara några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den
vägen.
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vägen.

Det pågår försök runt om i landet redan nu med kortad arbetstid och bibehållen
lön. På äldreboendet i Svartedalen, Göteborg, kunde man efter två år uppvisa
färre sjukskrivningar, mindre stress och bättre balans mellan fritid och arbete.
På Toyota i Mölndal har verksamheten blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har
minskat och företagens vinst har ökat.
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Den samlade borgerligheten vill inte framåt utan bakåt till en tid där människor
stod med mössan i hand för att få ett jobb. Lägre löner och en osäkrare arbetsmarknad skapar inte bättre liv och inte ett bättre samhälle. Vad socialdemokratin
vill är allt svårare att veta. Som en vindflöjel fladdrar de fram och tillbaka. De
har helt enkelt inte den kompass för jämlikhet som det här landet behöver.
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Åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé.
Sex timmars arbetsdag är framtiden.
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