Tid til mere
– job til flere

Tid til det gode liv
Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at
dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale sportsklub eller bare tid til
at arrangere en vejfest sammen med naboerne.
Men arbejdslivet bliver mere og mere krævende. De fleste af os kender mennesker,
der arbejder på alle tider af døgnet, året rundt. Det slider ikke kun på den arbejdende.
Det slider også på familien – og i sidste ende på samfundet.
Samtidig er 170.000 raske mennesker arbejdsløse. Andre arbejder på deltid eller i
løse ansættelser og drømmer om et fast arbejde på fuld tid.
Enhedslistens løsning er enkel: Vi skal nedsætte arbejdstiden og dele arbejdet. På
den måde kan de, der arbejder for meget, få mere tid til livet uden for arbejdet. Samtidig giver vi plads til de, som i dag holdes udenfor arbejdsmarkedet.
Vi foreslår konkret, at der over en årrække indføres 30 timers arbejdsuge. Nedsættelsen af arbejdstiden skal være med fuld lønkompensation, og der skal være fuld personalekompensation.
Hvordan kan det lade sig gøre? På de følgende sider giver vi vores bud og argumenter, som du kan bruge, når du diskuterer arbejdsliv med venner og kolleger. Og det håber vi, du vil være med til. For en 30 timers arbejdsuge kræver nemlig, at vi er mange,
der står sammen.

Gode erfaringer fra udlandet

»»I Sverige er et Toyotaværksted i Gøteborg et af flere eksempler på, at kortere arbejdstid er til gavn for de ansatte og ikke engang går ud over virksomhedens fortjeneste.
Efter fabrikken har indført sekstimers skiftehold, er antallet af fejl nedbragt, og udskiftningen af de ansatte er minimal.

»»I Norge har flere virksomheder indført seks timers arbejdsdag med stor succes. Blandt
andet har ostefabrikken Tine Heimdal haft seks timers arbejdsdag siden 2007.

»»Et af de ældste og alligevel mest ukendte eksempler på kortere arbejdstid er fra USA.

Morgenmadsproducenten Kellogs’ fabrik i Battle Creek indførte i 1930 seks timers arbejdsdag for de 1.500 ansatte. Direktørens begrundelse var, at det gav en bedre produktivitet.

Fem grunde
til kortere arbejdstid
Vi kan få mere tid til familien
Mere end halvdelen af småbørnsfamilierne har svært ved at få hverdagen til at hænge
sammen. Kortere arbejdstid giver mere tid til at være sammen med vores børn. Desuden bliver det lettere at dele opgaverne i hjemmet. Kortere arbejdstid hjælper derfor
også ligestillingen på vej.
Flere kan få et arbejde
170.000 raske danskere mangler et arbejde, og robotteknologi vil gøre endnu flere arbejdsløse. Samtidig vil mange, der arbejder på deltid eller i løse ansættelser, gerne arbejde fuld tid. Hvis vi får kortere arbejdstid og deler arbejdet, bliver der fast arbejde til flere.
Vi bliver mindre stressede og nedslidte
Hver dag er 35.000 mennesker sygemeldte på grund af stress, og tusinder tvinges ud af
arbejdsmarkedet på grund af nedslidning. En kortere arbejdsdag vil lette tilværelsen for
dem, der lige nu rammes af stress, og dem, der er i farezonen for at blive fysisk nedslidt.
Vi kan bedre klare et langt arbejdsliv
De fleste vil gerne kunne arbejde længst muligt. Det handler om økonomi, men det
handler også om det sociale, om fællesskabet med kollegerne. Men det kræver ganske
enkelt, at vi arbejder mindre pr. uge. De fleste almindelige lønmodtagere kan jo ikke
holde til at arbejde, så længe som politikerne kræver.

Vi får tid til klima- og miljøvenlig valg i hverdagen
Vores klode kan ikke holde til evig vækst. Vi er nødt til at handle bæredygtigt. Hvis vi
skal gøre op med »brug og smid væk«-kulturen og tage cykel eller kollektiv trafik på
arbejde, kræver det en mindre presset hverdag. Derfor vil kortere arbejdstid også kunne fremme den grønne omstilling.

Fra idé til virkelighed
Hvordan bliver der råd?
Det er ikke gratis at indføre 30 timers arbejdsuge, hvis det sker med fuld løn- og personalekompensation. Og det skal det, så vi ikke går ned i løn og bare skal løbe stærkere.
Men vi kan finde penge til kortere arbejdstid i de offentlige institutioner og på de private de arbejdspladser, hvis der omfordeles i virksomhederne, og hvis det offentlige
planlægger langsigtet og prioriterer velfærd.
Her er pengene:
• Virksomhederne bidrager med en del af overskuddet.
• Teknologiske fremskridt øger produktiviteten.
• Lønmodtagerne veksler en del af reallønsfremgangen til kortere arbejdstid.
• Færre sygedage, færre nedslidte og flere i arbejde sparer penge i det offentlige.
• Omprioritering af penge til velfærd og ansatte i det offentlige.
Hvem skal gennemføre det?
Arbejdstiden i Danmark aftales gennem overenskomsterne. Arbejdsgiverne vil kæmpe imod en forkortelse af arbejdstiden, så det vil kræve et stærkt sammenhold og en
stor indsats fra fagbevægelsen at bringe arbejdstiden ned på 30 timer. Folketinget og
kommunerne kan fremme sagen ved at lave forsøg med kortere arbejdstid og ved at
sætte midler af til de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger.

Hvor lang tid tager det?
Vi ønsker, at en 30 timers arbejdsuge bliver gennemført hurtigst muligt. Om det tager 2
eller 3 overenskomstperioder eller endnu længere, afhænger af fagbevægelsens styrke. Men under alle omstændigheder kræver det, at fagbevægelsen sætter nedsat arbejdstid allerøverst på dagsordenen.
Hvordan kommer vi i gang?
Hvis visionen om en 30 timers arbejdsuge skal blive til virkelighed, er vi nødt til at
handle i fællesskab. Det skal nemlig stå klart for arbejdsgivere og politikere, at kortere
arbejdstid og job til flere er vigtigt for befolkningen. Det vil tage tid, og der skal tages
mange debatter blandt venner, på arbejdspladsen og i fagforeningen, før vi kan vinde
opbakning til kravet og opnå den fornødne styrke til at gennemføre det.

»Alt for mange arbejder alt for meget.
Det kan man blive syg af, og man får for
lidt tid til familien og alt det andet, livet egentlig handler
om. Derfor foreslår Enhedslisten, at den ugentlige
arbejdstid nedbringes til 30 timer.«
Finn Sørensen
arbejdsmarkedspolitisk ordfører

»Tusindvis mangler et arbejde, mens andre ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. Det kan vi gøre bedre med kortere
arbejdstid. Vi kan vælge at bruge den stigende velstand på mere
fritid og familieliv, samtidig med at der kommer flere arbejdsløse
i job. Velfærd er mere end penge, det er også tid til livet.«
Pernille Skipper
politisk ordfører
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