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Fortsatt decentralisering, sänkta skatter för låginkomsttagarna, ökade inslag av egenavgifter i
arbetslöshetsförsäkringen, flexibel arbetsrätt och mer balanserade konfliktregler är några beståndsdelar i en
politik för fler jobb och en fungerande arbetsmarknad.
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krafterna är således mycket starka och

eller regioner.

flexibilitet ofta går mycket bra att

det är idag svårt att se hur vi skall ra

forena med individernas önskemål
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långsiktiga tillväxt- och sysselsätt-

regleringar av anställningsvillkoren

- Konfliktreglerna på arbetsmark-

ningsproblem. En bestående hög ar-

hämmar sysselsättningen. Lagstift-

naden måste ändras. Det måste t ex

betslöshet borde vara tillräckligt for

ningen blir i forsta hand ett skydd for

finnas en rimlig proportion mellan en

att utlösa ett nytänkande, men risken

de starka grupper som etablerat sig på

stridsåtgärd och vad man vill uppnå

är att det behövs ännu en kris for att

arbetsmarknaden och riskerar att for-

med den respektive vilka konsekven-
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svåra for de svaga grupperna, t ex

ser den kan orsaka. Sympatiåtgärder

liseras.
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