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ARBETARPARTI
ELLER ARBETARFIENDE?
En granskning av Sverigedemokraternas
arbetsmarknadspolitik
Den politik Sverigedemokraterna (SD) har drivit genom motioner i arbetsmarknadsutskottet samt i reservationer under den nuvarande mandatperioden är en
politik som försvagar facket och hotar upprätthållandet av den svenska modellen.
Politiken minskar också anställningsskyddet för löntagare och motverkar sammanhållningen i samhället och på arbetsmarknaden.
I frågan om utökade undantag från turordningsreglerna i LAS föreslår SD att utöka
undantagen från två till fem anställda. Det är
en uppluckring av LAS, och hotar anställningstryggheten.

Om rapporten
Sverigedemokraterna har kallat sig
själva för ”Arbetarpartiet – på riktigt”
och påstår sig driva
en politik som är
arbetarvänlig.
Rapporten ”Arbetarparti eller
arbetarfiende” granskar Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik och
diskuterar ett urval av arbetsmarknadspolitiska frågor partiet återkommande lyft.
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I frågan om obligatorisk och statlig a-kassa föreslår SD att förstatliga arbetslöshetskassan och
göra den obligatorisk. I länder där a-kassan är
obligatorisk är den fackliga organisationsgraden
märkbart lägre. SD:s förslag skulle leda till en
lägre facklig organisationsgrad och en svagare
fackföreningsrörelse.
I frågan om stapling av tidsbegränsade anställ-
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ningar är SD det enda partiet i riksdagen som
röstat nej till skärpta åtgärder mot missbruk av
tidsbegränsade anställningar. I sin reservation skriver SD:s Sven-Olof Sällström att
förslaget att begränsa staplingen av tidsbegränsade anställningar (visstidsanställningar) både är olyckligt och onödigt.
I frågan om etableringsåtgärder för nyanlända motsätter sig partiet riktade insatser för att underlätta etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Motståndet
stället hotar SD:s förslag sammanhållningen på arbetsmarknaden.
I frågan om kvotering för ett mer jämlikt arbetsliv motsätter sig SD detta, något
som påverkar kvinnors inkomstutveckling, anställnings- och arbetsvillkor negativt.
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mot etableringsåtgärder syftar inte till att skapa en trygg arbetsmarknad för alla. I

