
Rätten till arbete- en mänsklig rättighet

Sveriges Kommunistiska Parti

Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa
och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot

arbetslöshet. Detta är fastslaget i FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna artikel 23.

SKP föddes ur kampen för Fred, Arbete och Socialism för mer
än 90 år sedan. Den kampen för vi än idag därför att ingenting

har hänt som gjort att det arbetet skulle vara avslutat.

Varför Kommunist?

Den som blir medlem i Sveriges Kommunistiska Parti har insett att det sam-
hälle vi lever i måste göras om till ett bättre. Kort sagt, man vill själv vara
med och forma framtiden genom en aktiv politisk insats. Den som organise-
rar sig har insett att vi ensamma inte kan göra mycket men tillsammans kan

vi åstadkomma förändringar.

Tycker du liksom vi, att arbetslösheten är ett resursslöseri utan motstycke?
Att den ständiga fruktan för nedskärningar och ökad arbetslöshet måste få ett
slut? Att skattepengar ska användas till att garantera trygghet för våra barn,
gamla, sjuka och handikappade, istället för att betala de kriser som kapitalis-
men orsakar? Att ingen på grund av arbetslöshet eller sjukdom ska tvingas
gå från hus och hem?
Då är det hög tid att även du går med i SKP…

Kontakta vår particentral för mer information,
eller för kontakt med närmaste lokalavdelning.

Sveriges Kommunistiska Parti

08-7358640       skp@skp.se       www.skp.se

Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck



KAPITALISMEN I KRIS

Kapitalismen är i kris vilket är orsaken till massarbetslöshet som stannar på
allt högre nivå efter varje ”högkonjunktur”. Detta får mycket allvarliga konse-
kvenser som långtidsarbetslöshet och fattigdom för miljoner människor värl-
den över.
Sverige har en arbetslöshet som kan verka obegripligt hög. Enligt Statistiska
Centralbyråns rapport från januari 2011 är 379 000 personer öppet arbets-
lösa, vilket motsvarar 7,9 procent av arbetskraften. Av dessa är 148 000 un-
der 25 år vilket gör att ungdomsarbetslösheten är 24,9 procent.
Av den totala arbetskraften är det bara 65 procent som har arbete, därför är
den officiella statistiken missvisande. Sysselsättningsgraden har de senaste
fem åren minskat från 70 till 65 procent.

REGERINGENS ANSVAR

SKP anklagar den borgerliga regeringen för att inte ta sitt nationella ansvar.
Jobbskatteavdrag ger inga nya arbeten. Människor utan arbete blir inte hjälpta
om de som har ett jobb får skattesänkningar. Tvärtom så minskar det landets
ekonomiska utrymme. Nu får vi också höra om människornas ”anställbarhet”-
det lägger i än högre grad skulden på de arbetslösa.
Det faktum att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som kastar ungdomen på
soptippen i samma ögonblick kapitalisterna inte kan tjäna pengar på den ur-
säktar inte regeringens ansvarslösa politik.
Vi anklagar regeringen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Den nuva-
rande regeringen och redan den tidigare s- märkta regeringen bestämde sig
för att föra en politik som innebar arbetslöshet.

SVERIGEDEMOKRATERNA LJUGER

Sverigedemokraterna ljuger när de säger att bara vi stryper invandringen så
ordnar sig allt. Kommer fler barnskötare att anställas när de som söker har
blond hårfärg?  Naturligtvis inte. SD går kapitalisternas ärende och vill splittra
arbetarklassen i nationella, religiösa och kulturella grupper för att förhindra
alla arbetandes gemensamma kamp som är nödvändig för att besegra
kapitalisternas rovdrift av människor och länder.
Arbetslösheten finns och accepteras därför att regeringen Reinfeldt har fått i
uppdrag av kapitalet att hålla arbetslösheten på en hög nivå. För kapitalis-
terna är det fördelaktigt eftersom det verkar hämmande på den aktiva arbets-

kraften i dess krav på högre löner och underlättar utsugningen av den arbets-
kraft man för dagen anser sig vara i behov av.
Regeringarna, vare sig de till namnet är borgerliga eller socialdemokratiska,
kommer därför att se till att arbetslösheten består för att försvara det kapita-
listiska samhället som bygger på vinstmaximering. Kampen för allas rätt till
arbete är en kamp mot kapitalismens utsugning av det arbetande folket. Det
arbetande folkets intressen står därför i en oförenlig motsättning till kapitalis-
mens profitkrav.

ALTERNATIVET

SKP vars målsättning är det socialistiska samhället, ser arbetslösheten som
ett hinder för individens utvecklig och därmed samhällets utveckling.
Landet saknar vare sig ekonomiska resurser, kompetens eller arbetskraft som
är ledig för att utan dröjsmål drastiskt kunna sänka arbetslösheten. Det finns
enorma behov som måste uppfyllas. Det råder brist på bostäder, järnvägsnä-
tet är kraftigt eftersatt till både utbyggnad och underhåll. Inom vård, skola och
omsorg behöver det återanställas minst 300 000 personer.
SKP kräver att riksdagen beslutar att införa en ungdomsgaranti som säkrar
ungdomen arbete och utbildning.

SKP KRÄVER OCKSÅ:
BYGG BORT BOSTADSBRISTEN.
BYGG UT JÄRNVÄGSNÄTET SAMT ANSLÅ MINST 2 MILJARDER EXTRA TILL UNDERHÅLL AV

BEFINTLIGA BANOR.
ÅTERFÖR ANSVARET FÖR ALLT UNDERHÅLL OCH TRAFIK TILL SJ. GÖR SJ TILL ETT STATLIGT

VERK UNDER DEMOKRATISK KONTROLL.
ÅTERANSTÄLL 300 000 PERSONER INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG.
UTVECKLA STATLIGA BASINDUSTRIER.
VATTENFALL:S OCH LKAB:S MILJARDVINSTER MÅSTE ÅTERINVESTERAS I SVERIGE.
6 TIMMARS ARBETSDAG SOM GER ARBETE ÅT FLER.

En sådan politik skulle sätta stopp för det enorma
resursslöseri som massarbetslösheten innebär. Alla skulle

vara garanterade ett arbete som ger trygga inkomster
till sig själv och familjens försörjning.

Kapitalismen är ett hot mot mänskligheten.
SKP är ett parti för framtiden – Socialismen är framtiden


