
Vi behöver fler politiker som vet hur en IF Metallares vardag ser ut 
och kan stå upp för oss i politiken.

Det är bra att många industriarbetare har valt att engagera sig poli-
tiskt. De vet hur din vardag ser ut och de driver våra frågor.

När IF Metallare finns representerade i svenska kommuner, regioner 
och i riksdagen känns det tryggt. Då finns de fackliga perspektiven 
där, då är våra frågor bevakade och vi påverkar.

På sidan rostapanagonsomvet.se hittar du IF Metallare som du kan 
rösta på. Där kan du också läsa om varför de ställer upp i valet. 

Vi behövs i politiken.

Rösta på någon som vet!

Scanna qr-koden som tar 
dig till rostapanagonsomvet.se



   Att ingen ska  
   dö av jobbet!
Ingen ska dö, bli sjuk eller skadas av  

sitt jobb. De regionala skyddsombuden 

behöver därför få tillgång till fler arbets-

platser, arbetsmiljöbrotten måste priori-

teras och det ska råda nolltolerans mot 

dödsolyckor, arbetsrelaterade skador 

eller sjukdom.

Vi ställer krav för att påverka och för att politiker ska ta beslut som  
gynnar våra medlemmar. Därför är vi tydliga med våra krav i valrörelsen.

   En mänskligare  
   sjukförsäkring 
Sjukförsäkringen ska ge det stöd som 

behövs, så länge det behövs. Behandling 

och rehab ska följas upp, men ingen ska 

riskera att förlora sin ersättning bara 

för att ett visst antal dagar gått. Läkar-

intygen ska ges större tyngd. Ingen ska 

bedömas för frisk för sjukpenning, men 

för sjuk för arbete.

   En bättre pension
Pensionärer ska känna sig trygga i att få ut 

en pension som är tillräcklig för ett värdigt 

liv, även om man varit sjuk eller arbetslös. 

Alla ska orka jobba ett helt yrkesliv och få 

rehabilitering vid skada eller sjukdom. Den 

som av hälsoskäl måste sluta jobba ska 

inte behöva oroa sig för ekonomin.

   En rättvis klimat- 
   omställning
Industrin är en del av lösningen på klimat-

krisen och klimatomställningen är inte 

möjlig utan oss. Därför måste vi få den 

kompetensutveckling vi behöver när våra 

arbetsuppgifter förändras. Vi måste också 

kunna pendla till jobbet på ett klimatsmart 

sätt, utan att det kostar för mycket. Hela 

landet ska även få el till ett vettigt pris.

IF Metall kräver:


