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ERTRYGGHET PÅ JOBBET
H Vi har rätt till trygga heltidsjobb med samma 
löner som männen. Vår möjlighet att planera livet 
måste gå före arbetsgivarnas krav på flexibilitet. 
När politikerna inte låter behoven styra över 
budget tvingas vi slita ut oss på jobben. Sverige 
behöver sex timmars arbetsdag så att alla kan 
jobba heltid och samtidigt ha tid för både familj 
och egentid.

TRYGGHET I VARDAGEN
H Jämställdhet är även en mansfråga. Samhället 
måste uppfostra killar att inte våldta och slåss. Vi 
ska inte behöva försvara oss inför polis och rätts-
väsende om vi utsätts för våld, därför måste Sver-
ige införa samtyckeslagstiftning. En jämställd 
föräldraförsäkring ger oss ökad trygghet genom att 
inte längre bära huvudansvaret för barn och hem.

TRYGGHET I DIG SJÄLV
H Sexistisk reklam, porr och sjuka kvinnoideal 
spelar på vår osäkerhet för att göra oss till lydiga 
konsumenter. Vi ska köpa oss lyckliga för att leva 
upp till bilden av en perfekt kvinna och för att 
berika en industri som gör pengar på otrygghet. 
Människor är inga handelsvaror och vår självbild 
och sexualitet ska ingen kunna sko sig på.

TRYGGHET EFTER ARBETSLIVET
H I ett rikt land som Sverige tvingas människor 
leva slutet av sina liv i fattigdom. Pensionssystemet 
gör varannan kvinnlig pensionär till en fattigpen-
sionär. Pensionsbromsen måste rivas upp och vi 
behöver ett pensionssystem med trygga pensioner 
och en värdig ålderdom.
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VI BEHÖVER TRÄFFAS
H Den 28-29 mars träffas tjejer och kvinnor från 
hela landet i Göteborg för att stärka varandra och 
prata om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad 
jämställdhet. Konferensen anordnas av Kommu-
nistiska Partiet och Revolutionär Kommunistisk 
Ungdom. Om du håller med om det som står i detta 
flygblad så hoppas vi att du vill följa med. Du får re-
seersättning och vi ordnar sovplats åt dig vid behov. 
Hör av dig till info@kommunisterna.org för mer 
information och anmälan.
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