Kvinnorörelsen behöver dig!

Är du förbannad och upprörd över orättvisorna i samhället – över att främst
kvinnor får betala försämringar inom sjukförsäkringen och a-kassan?

Är du trött på det gamla klassamhällets återkomst med pigor och vårdnadsbidrag?

Är du trött på att det mest snackas om jämställdhet?

Om det ska bli någon förändring i samhället måste vi bli många!
Du behövs inom kvinnorörelsen!

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Förbundskontor:
Linnégatan 21, 413 04Göteborg
0761 – 457909
skvgoteborg@telia.com
www.vimanskor.se
Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) är ett partipolitiskt
obundet kvinnoförbund med hjärtat till vänster.
SKV verkar för:
l jämlikhet mellan kvinnor och män, byggd på lika rättigheter och
skyldigheter i privatliv, yrkesliv och samhälle.
l fred och fredlig konfliktlösning och motverkar alla former av våld,
förtryck, krig och krigshandlingar.
l alla människors lika värde och motverkar kommersiell exploatering som trafficking och slavarbete.
l ett resursbevarande samhälle, baserat på människors grundläggande behov och sambanden i naturen.
l solidaritet mellan folkgrupper, regioner och nationer.
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Vi vill ha
vi vill ha
vi vill ha
sex timmars
arbetsdag!

Har du problem med ditt livspussel?
Har du svårt att få tiden att räcka till?
Tycker du att pigor hör hemma i en förgången tid?
Då är lösningen 6 timmars arbetsdag!

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Rättvisa och solidaritet
Årtionden av produktionshöjningar och rationaliseringar bör
avspegla sig i kortare arbetstid. När ska de arbetande få ta del av
rationaliseringsvinsterna? Ett rättvist och solidariskt samhälle
fordrar en mer jämlik fördelning av överflödet.
Pigor onödiga
När båda parter i ett hushåll jobbar sex timmars arbetsdag behövs
ingen piga. Själv är bästa piga/dräng… med kortare arbetsdag
hinner högavlönade i Täby, Örgryte etc. vid sidan om hemarbetet
själva klippa gräsmattan.
Ett mer jämlikt arbetsliv
Sex timmars arbetsdag ger kvinnor bättre arbetsvillkor, karriär
och pension.
Ett mer jämställt liv
Mannen i barnfamiljen kan bli en mer jämställd människa genom
att ta sitt ansvar för barn och hem.
Fler får jobb
Om vi delar på jobben kan även arbetslösa få en chans.
Arbetstiden - ingen naturlag
Åtta timmars arbetsdag är ingen naturlag. Den höga arbetstakten
och slimmade arbetsorganisationer sliter hårt på de arbetande.
Det behövs mera tid för återhämtning!
Mer frihet
Mera fritid innebär också att människor kan utveckla nya
intressen.

Rena rama folkhälsoarbetet
Kortare arbetsdag innebär en samhällelig vinst genom att fler
kommer i arbete, sjukskrivningarna minskar, liksom förtidspensioneringarna.
Bättre arbetsmiljö
Om antalet arbetstimmar minskar utsätts kroppen för mindre
belastning, stress, monotona rörelser. Kroppen måste få återhämta sig – även om det självklart behövs ett starkare arbetsmiljöskydd.
Hållbar miljö
Att vara en miljömedveten medborgare tar sin tid:
att sortera och lämna till återvinning tar tid.
att åka tåg istället för bil tar tid.
att laga sin mat istället för att köpa fast food tar tid.
Bra för demokratin
Den representativa demokratin med sina val vart fjärde år uppmuntrar inte till något större engagemang av trötta, slitna medborgare. Om det ska bli någon fart på demokratin krävs både tid
och ork från medborgarna.
Skatta oss lyckliga
När fler jobbar ökar skattebasen och samhället kan satsa
pengar på bättre omsorg, skola, sjukvård osv.

