ANHÄNGARBLANKETT
MED DENNA ANMÄLAN STÖDER JAG KAMPANJEN OPERATION FASTJOBB, vars syfte är
att väcka en folkrörelse. Jag vill tillsammans med andra som stöder kampanjen förbättra
snuttjobbarnas ställning i samhället.
SOM ANHÄNGARE ÄR JAG REDO ATT UNDERTECKNA MEDBORGARINITIATIVET för att
förbjuda nollavtal. Utöver denna anhängarblankett undertecknar jag separat
medborgarinitiativet.
SOM ANHÄNGARE VILL JAG FÅ INFORMATION OM KAMPANJEN OCH JAG DELTAR
I KAMPANJARBETET. Kontaktuppgifterna används inte för annat ändamål.
Fyll i blanketten med tydlig handstil!
Släktnamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Telefon

E-post

Postanstalt

Fackförbund
Jag är inte medlem av ett fackförbund, men jag vill ansluta mig
Arbetsplats
Jag har ett nollavtal
Jag jobbar deltid
Jag är hyresarbetare
Jag är visstidsanställd

Jag är förtroendevald på arbetsplatsen

(T ex huvudförtroendeman, förtroendeman, arbetarskyddsombud)

Jag är förtroendevald i kommunen
(T ex fullmäktige-, styrelse-, nämndemedlem)

Jag är riksdagsvalskandidat

Jag är villig att
Samla in namn för medborgarinitiativet
Arrangera ett kampanjtillfälle

Datum och underskrift

# vakiduuni
Personregistret handhas av Metallarbetarförbundet rf

EN FOLKRÖRELSE FÖR FASTJOBB

SKRIV UNDER MEDBORGARINITIATIVET

Operation Fastjobb är en kampanj vars mål är att väcka en folkrörelse.
Kampanjen för samman människor som vill förbättra snuttarbetarnas roll
i samhället. Avsikten med kampanjen är att erbjuda alla en påverkningskanal
för att lösa problemen.

S L U T PÅ N O L L AV TA L E N

SLUT PÅ NOLLAVTALEN

MEDBORGARINITIATIVET I ETT NÖTSKAL

Nollavtal är en form av snuttjobb som ifrågasätter hela grundtanken med ett
fast arbete. Det är inte rätt att förneka människor rätten att klara sig på ett
jobb, fråntas sin anställningstrygghet eller sin frihet att planera sitt eget liv.
Det handlar om att respektera människor.
Grunden för företagsverksamhet är framgång. Anställningstryggheten är
arbetstagarnas skydd mot arbetsgivarens godtycklighet, inte ett hinder för
deras affärsverksamhet. Fastjobb är ekonomiskt lönsamt för arbetsgivarna,
arbetstagarna och hela samhället.

l Ett förbud mot nollavtal
l Minst 18 h veckoarbetstid vid deltidsarbete
l Arbetstiden bör fastställas noggrannare
l Förutsägbarheten vad gäller arbetstid och inkomstnivå bör förbättras

Nollavtalen berör alltfler arbetstagare i Finland. Ingen bransch eller
yrkesgrupp går säker. Därför gäller det att handla nu.

l Förhindra arbetsgivaren från att kringgå uppsägningsskyddet och bestämmelser

DELTA OCH PÅVERKA

l En minimiarbetstid på 18 timmar ger en deltidsanställd rätt till inkomstrelaterad

Via Operation Fastjobb tar människor i bruk sin demokratiska rätt att uttrycka
sin gemensamma vilja. Kampanjen ger möjligheter till att delta konkret.
Du kan samla namn för medborgarinitiativet, du kan delta i lokala och
riksomfattande demonstrationer, du kan rösta i riksdagsvalet på kandidater
som stöder kampanjen och du kan uttrycka din åsikt i både traditionella och
sociala medier.

KOM MED

som gäller prövotid och permittering
arbetslöshetsdagpenning

l Behovet av arbetskraft är företagarens risktagning, inte arbetstagarens
l Uthyrningsföretaget garanterar hyresarbetaren en veckoarbetstid på minst 18 h.
l Initiativet utesluter inte möjligheten till arbetsavtal under 18 h/vecka med

motiverade grunder om arbetstagaren så önskar (t ex studier, deltidspension,
vård av barn osv.)

Vi inbjuder dig till kampanjen så att den utvecklas till en folkrörelse för
fastjobb.Tillsammans kan vi få ett slut på nollavtalen!

Länken till medborgarinitiativet hittar du på

Kom med som anhängare - fyll i blanketten på andra sidan.

W W W. O P E R A AT I O VA K I D U U N I . F I

Tilläg gsu p p gi f te r - w w w. o p era a t io va k id u u ni .fi /s vens ka

FÖLJ MED PÅ TWITTER - TWITTER.COM/VAKIDUUNI
GILLA OSS PÅ FACEBOOK - WWW.FACEBOOK.COM/VAKIDUUNI

