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Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var du bor. Det ska finnas jobb,
framkomliga vägar och en välfärd som håller måttet. Medlemmarna i Pappers
bidrar till att Sverige är ett framgångsrikt exportland. När det går bra för oss,
går det bra för Sverige.
Vi jobbar tidiga morgnar, sena kvällar och nätter. Helger och röda dagar. Vårt
arbete bidrar till att statskassan växer. Givetvis måste skattepengarna återinvesteras där vi finns.
Ett gott liv på landsbygden kräver en fungerande välfärd, investeringar i infrastruktur och satsningar på jobb och företag inom industrin och skogsnäringen.
Fackförbundet Pappers kommer alltid stå på medlemmarnas sida och kräva
mer av politiken. Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var du bor.
Därför är detta våra tre viktigaste politiska krav:
1. Höj sjukförsäkringen, höj a-kassan och höj pensionerna
Om du blir sjuk, företaget varslar eller pensionen närmar sig så ska du ha en
ekonomisk trygghet. Därför kräver vi att ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem höjs och följer löneutvecklingen. Pensionen ska ge minst 70 % och
a-kassan och sjukförsäkringen minst 80 % av en industriarbetarlön.
2. Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid
De flesta av medlemmarna i Pappers arbetar i skift. Trots att tillverkningen
inte tar paus på kvällar, nätter och helger så är Sveriges kommuner inte
skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. För att det ska gå
att kombinera familjeliv och arbete kräver vi att kommunerna garanterar
barnomsorg på obekväm arbetstid.
3. Inför ett reseavdrag för de som inte har tillgång till kollektivtrafik
På många håll i landet finns inget alternativ till bilen för att ta sig till arbetet
– särskilt inte för den som jobbar skift och bor utanför en större stad. Bilen
behövs också för att göra ärenden eller ta sig till fritidsaktiviteter. Eftersom
vi bidrar till kollektivtrafik vi sällan kan använda bör vi kompenseras genom
ett rättvist reseavdrag.
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