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Vi vill att Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan  arbeta 
ska ha ett jobb. Vi kallar det full sysselsättning. För att nå dit måste 
vi ha ordning på ekonomin. Det måste löna sig att arbeta och bli 
billigare att anställa. Vi välkomnar alla jobb med avtalsenliga villkor. 
Detta är grunden för vår politik och ett skäl till att jobben blir fler. 

  Socialdemokraterna har förlöjligat yrken som frisörer, 
servitörer och säljare. De anser att dessa jobb inte är 
tillräckligt fina. Vår syn är annorlunda. Om vi vill ha ett 
Sverige där alla kan få ett arbete så måste vi ta till vara 
alla typer av yrken.  

  Socialdemokraterna vill avskaffa RUT-avdraget, de 
säger nej till sänkt restaurangmoms och vill införa 
en särskild skatt som gör det dyrare att anställa unga. 
Detta skulle slå ut jobb i Sverige. 

 De politiska alternativen är tydliga. Med Moderaternas 
politik kan vi få ett samhälle där fler arbetar och bidrar 
till välfärden. Alla jobb behövs.
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