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Vi vill ge fler
kvinnor möjlighet
att starta, driva och
utveckla företag.



Frihet.

I Alliansens Sverige ska kvinnor och män kunna förena
utbildning och arbete med hem och barn på lika villkor.
Roller och normer får inte begränsa individers fria val.
Vår människosyn vilar på tanken om allas lika rättigheter
och möjligheter.

Företagande är viktigt.

Särskilt kvinnligt företagande.
Idag drivs ett av fyra företag i Sverige av en kvinna och
kvinnor utgör 32 % av nyföretagandet i Sverige.
Vårt mål är att kvinnor ska stå för 40 % av nyföretagandet.
Sedan 2007 har Alliansen satsat 100 miljoner kr varje år
för att främja kvinnligt företagande. Jobbskatteavdraget är
störst för de som tjänar minst. Därför är jobbskatteavdraget
extra gynnsamt för kvinnor.

Kvinnor kan!

Regeringen har utsett 880 ambassadörer för kvinnors
företagande i syfte att öka kunskaperna om företagande.
Vi har infört ROT- och RUT-avdraget som ger skattelättnader
vid köp av hushållstjänster eller vid kostnader för reparation
och ombyggnad av bostäder. Många tidigare svarta jobb
har nu blivit vita. RUT-avdraget används i huvudsak av kvinnor
och flertalet av de arbetstillfällen som skapats innehas av kvinnor.

" Jag vill inte se en enda av
alla de 11.000 människor
som fått arbete tack vare
RUT-avdraget, mista det till
följd av Vänsterpartiernas
bedrövliga prioriteringar."

- Cecilie Tenfjord-Toftby,
Riksdagsledamot Södra Älvsborg

Möjlighet till förändring.

Kvinnor tjänar, äger och bestämmer mindre än män. Det är inte
en kvinnofråga. Det är en frihetsfråga för hela Sverige.
Moderaterna vill se förändring!

Vi vill ge kvinnor tillgång till en större arbetsmarknad och fler
arbetsgivare. Vi införde den 1 juli 2008 en jämställdhetsbonus i
form av en skatteminskning för de föräldrar som delar lika på
föräldrapenningen. Vi låter dig som mor bestämma över din
vardag och din familj. Vi vill se en skola där varje barn får chans
att nå sin fulla potential. Vi vill att Södra Älvsborg ska växa med
fler kvinnliga företag!

MORS DAG FIRAS BÄST I ETT BLÅTT SVERIGE!


