
Dags för en  
klassmedveten feminism
Kvinnors genomsnittliga livsinkomst är idag 70 procent av 

männens. Var tredje kvinna jobbar deltid trots att många 

hellre vill jobba heltid. Den moderatledda regeringen har 

bland annat försämrat arbetsvillkoren i kvinnodominerade 

yrken så som välfärdssektorn. Allt för att bekosta sänkta 

skatter. Det är dags för en klassmedveten feminism!

Vi socialdemokrater vill:

• Att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.

• Stärka rätten till fast anställning.

• Uppnå ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen 

med att reservera en tredje månad för vardera föräl-

dern som första steg.

• Investera i välfärden, en kvinnodominerad sektor, istäl-

let för meningslösa skattesänkningar.
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Rätten till en bostad
I åtta år har den moderatledda regeringen överproducerat 

bostadsutredningar och låtit en hopplös andrahandsmark-

nad vara svaret på bostadskrisen. Detta har lett till ett 

tvångsägande för de som har möjlighet att ta banklån. Bost-

aden har blivit en klassfråga. Detta drabbar hela samhället 

och framför allt unga och studenter. Det är dags att bygga 

hyresrätter!

Vi socialdemokrater vill:

• Införa byggbonus för byggande av studentbostäder och 

små hyreslägenheter.

• Införa en tillväxtmiljard till kommuner med hög bygg-

takt utifrån sin befolkningsmängd.

• Att staten tillhandahåller kapital för nybyggnation.

• Forma en bred nationell byggpakt för ett ökat byggande.
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