Vad vill Handels?

Så här röstar de svenska partierna i Europaparlamentet.

Det finns en utveckling i hela Europa där allt fler
människor har otrygga anställningar och deltider.
Det vill vi sätta stopp för!

Ingen ska behöva bli sjuk eller dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i
Europa och 1200 dör i cancer på grund av exponering i arbetet. Vi vill se politiker som står upp mot de
arbetsgivare och intressen som vill öka vinsterna på
bekostnad av arbetsmiljö och säkerheten på jobbet.
För att det ska bli verklighet måste det finnas partier
och människor som står på din och dina arbetskamraters sida när besluten ska fattas. Politiker som tror
på alla människors lika värde.
Därför har vi tillsammans med alla LO-förbund
ställt oss bakom Johan Danielsson, kandidat nummer två på Socialdemokraternas lista inför valet till
Europaparalamentet. Han brinner för våra frågor,
är på löntagarnas sida och står upp för alla människors lika värde.
Rösta i valet till Europaparlamentet den 26 maj!
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Regler för att skydda arbetstagare från
cancerframkallande ämnen i jobbet
Anta en EU-strategi för förbättrad
arbetsmiljö
Europeisk myndighet som ska bevaka att
arbetsrätt efterlevs
Strategi för samarbete mot svartarbete
och utnyttjande av arbetskraft

FACKLIGA
RÄTTIGHETER

Vems intressen ska styra?
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.
Då ska vi välja vilken politik som ska påverka lagar
och regler i EU. Vi vill ha ett EU som fattar bra
beslut som bidrar till trygga jobb och löner att leva
på – inte lönedumpning och dåliga arbetsvillkor.

Lika lön för utländsk arbetskraft i Sverige

Stärkta fackliga rättigheter genom EU:s
sociala pelare

JÄMSTÄLLDHET
PÅ ARBETSMARKNADEN

Vi vill också sätta stopp för missbruket av bemanningsföretag. Idag används de ofta för att pressa
villkoren på arbetsplatser. Idag står EU-lagstiftning
i vägen för att komma till rätta med det. Därför
måste reglerna ändras.
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Anta en strategi för jämställdhet i
arbetslivet

Förbättra villkoren för föräldralediga
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#tryggajobb

