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Teknikföretag vill
överge svensk modell

Familjepolitisk
helomvändning av s
ANALYS

”Livspusslet”
av Kristina Lindquist

kan på ett
sätt betecknas som ”motsatsen” till
hushållsnära tjänster: I stället för
att köpa tjänster innebär det att tid
frigörs från den betalda arbetstiden som sedan kan användas för
eget obetalt arbete i hemmet. Det
är en klassisk vänsterfråga som
numera bara drivs av miljöpartiet,
sedan vänsterpartiet i somras gjorde om sitt generella krav på sextimmars arbetsdag till en ”vision”
och i stället driver arbetstidsförkortning speciﬁkt för barnfamiljer.
Men även om skatteavdrag för
hushållstjänster och arbetstidsförkortning är reformer som syftar åt
diametralt olika håll har de en viktig punkt gemensam – de lämnar
familjernas interna makt- och
arbetsfördelning intakta. Med hushållsnära tjänster trollas striden
om smutstvätten bort med betaltjänster utförda av marknaden.
Med arbetstidsförkortning får alla

ARBETSTIDSFÖRKORTNING

mer tid till att skura hemma hos
sig själva, men ingenting tyder på
att rådande könsmönster kring
vem som faktiskt greppar trasan
förändras automatiskt bara för det.
däremot angriper
fördelningen av det obetalda arbetet är frågan om föräldraledighet.
Arbetsfördelningen i familjer
grundläggs oftast när barnen är
riktigt små och uttaget av föräldradagarna påverkar långsiktigt i vilken utsträckning hon tar huvudansvaret för hem och barn. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten
leder dessutom till en starkare
ställning för kvinnan på arbetsmarknaden vilket i sin tur ytterligare kan påverka ansvarsfördelningen hemma. En aspekt av en
individualiserad föräldraförsäkring
är att den privata sfärens konﬂikter
ses som politiska.
Samtidigt som TCO lanserade
sitt förslag om hushållstjänster
meddelade socialdemokraterna att
de har bytt ståndpunkt kring just
föräldraförsäkringen. I ett inledande skede förordas en tredelning av föräldradagarna som på
sikt ska bli till en fullständig individualisering, och partiet sällar sig
därmed till till vänstern och miljöpartiet som sedan tidigare förordar
en sådan reform.

EN REFORM SOM

SKTF stöder klimatupprop
har nu ställt sig bakom Naturskyddsföreningens,
Svenska Kyrkans och Svenska FN-förbundets gemensamma klimatupprop: ”Politiker, ta ert ansvar – agera nu”. I ett uttalande säger
förbundets ordförande Eva Nordmark:
– Vi tycker klimatfrågan är jätteviktig och berör alla våra medlemmar, men också medlemmar i våra internationella samarbetsorganisationer.
Det är också kopplat till världsfattigdomen, eftersom
de som drabbas hårdast är fattiga och utsatta människor i kåkstäder
och översvämningstäta områden.

SKTF:S STYRELSE

Allt fler nazistgrupper
blir
allt ﬂer, visar en kartläggning
av den antirasistiska stiftelsen
Expo. Bara de senaste två åren
har sjutton nya grupper bildats.
Bland de nybildade nämns
Aktionsgrupp Roslagen i
Norrtälje och Fria Nationalister
i Stockholm. Det är också i
Stockholms län som de ﬂesta
grupperna ﬁnns, följt av Västra
Götaland och Skåne. De största
nazistgrupperna är dock fortfarande Nationalsocialistisk
Front, Info 14 och Svenska
Motståndsrörelsen.

DE LOKALA NAZISTGRUPPERNA

FÖRSLAGET INNEBÄR en
kraftig
omsvängning jämfört med s-kongressen 2005, då Göran Persson
bestämt avvisade alla former av
”kvotering” på detta område. Slutsatsen torde bli att vi, om vänsterblockets opinionssiffror håller i
sig, har en radikalt förändrad jämställdhets- och familjepolitik att
vänta efter valet 2010.

De flesta nazistiska grupperna
finns i Stockholms län, ovan
Svenska motståndsrörelsen.

kristina.lindquist@arbetaren.se
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Lagom till skolstarten tar åter frågan om det så kallade ”livspusslet”
plats i det offentliga samtalet.
Först ute är tjänstemannafacket
TCO:s utredare Ulrika Hagström
och Kerstin Olsson som i en artikel på DN Debatt (31/8 -08) konstaterar att nya grepp behövs för
att komma framåt med jämställdheten och befria kvinnorna från att
”dra hela lasset med hem och
barn”.
Deras recept är kraftigt subventionerade hushållsnära tjänster för
barnfamiljer, så att ett par timmars
disk och städning bara ska kosta
150 kronor. Som Arbetaren nyligen rapporterat (se 35/2008) är
skatteavdraget för hushållsnära
tjänster varken särskilt populärt
eller jämnt utnyttjat över olika
socialgrupper och TCO:s förslag
har också fått kritik från vänsterhåll för att det inte anses främja
jämställdheten mellan män och
kvinnor eller gynnar rätt målgrupper. Även regeringens Nyamko
Sabuni har kritiserat förslaget för

att bli för dyrt och krångligt.
TCO:s förslag om en professionalisering av det obetalda arbetet
som nyckeln till jämställdhet ligger ändå i linje med den borgerliga regeringens ideologi om att prioritera tillväxt före fördelning.
Elitskolor och privata sjukhus
anses inte konkurrera med det allmänna utan ses som ett komplement vars nedsipprande effekter
gynnar alla och gör fördelningen
av knappa resurser onödig.
Ökade löneskillnader är inget
problem så länge även de med
minst får lite mer, och jämställdheten i hemmen ska inte lösas
genom att männen ”tvingas” ta ett
större ansvar, utan genom att en
utomstående person betalas för att
utföra det arbete som annars traditionellt faller på kvinnan.
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Bör ”livspusslet” lösas genom
mer marknad, mer tid eller mer
politik? Genom socialdemokraternas familjepolitiska helomvändning kan vi räkna med en
radikalt förändrad jämställdhetspolitik vid nästa regeringsskifte.

TEKNIKFÖRETAGEN, bransch- och arbetsgivarorganisationen för 3 400
teknikföretag, vill införa statligt reglerade mininilöner. Som huvudskäl anger man omtanken om utstationerade arbetare, för vilka,
heter det, det i dag inte ﬁnns några lägstalöner alls, men också för
svenska arbetare som inte arbetar under kollektivavtal. Här kan inte
kollektivavtalens minimilöner gälla. Det slog EU-domstolen fast i
Laval-målet, hävdar organisationen.
Huvudorganisationen Svenskt Näringsliv förhåller sig tills vidare
avvaktande, men anser att rättsläget är oklart efter Lavaldomen i
december 2007.
– Vi vill hålla fast vid att arbetsmarknadens parter ska reglera
lönerna, inklusive minimilönerna, men frågan är om Sverige uppfyller utstationeringsdirektivet om vi inte har statligt reglerade
minimilöner, säger Björn Lindgren, ekonom på svenskt Näringsliv,
till Arbetaren.
LO ser statlig inblandning i lönebildningen som ett hot mot den
svenska modellen.
– Väljer arbetsgivarna att gå fram med en lagreglering har de
talat om att de inte vill ha något huvudavtal, säger LO förste vice
ordförande Erling Olausson i ett uttalande.

Förändrat
presstödsförslag
efter skarp
kritik från remissinstanserna,
från förslaget att kraftigt minska presstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.
Den ställer sig i stället bakom
de presstödsregler som riksdagen beslutade om 2006 och aviserar en ambition om att de nya
reglerna ska träda i kraft den 1
januari 2009.
För mindre tidningar, som
Arbetaren, innebär förslaget att
presstödet höjs.

REGERINGEN BACKAR,

Kvinnliga sotare
bildar nätverk
är runt
25 kvinnor. De bildar nu ett
nätverk, med uppgift att stärka
dem i deras yrkesroll, förbättra
arbetssituationen och få ﬂer

AV SVERIGES 1 500 SOTARE

Med hushållsnära tjänster trollas striden om smutstvätten bort med betaltjänster utförda av marknaden.

kvinnor att satsa på yrket, rapporterar Kommunalarbetaren.
Det svenska nätverket blir
nu en undergrupp till föreningen Kvinnors Byggforum som är
en riksomfattande förening för
kvinnor med intresse för planbygg- och förvaltningsfrågor.

Bakterie sänkte
näringslivet
ETT HUNDRATAL AV DE ANSTÄLLDA

på Svenskt Näringsliv och dess
medlemsorganisationer på Storgatan i Stockholm däckades i
början av förra veckan av magsjuka. Många ﬁck feber, huvudvärk och svårt att behålla maten.
Fem personer blev så uttorkade
att de ﬁck ligga på sjukhus med
dropp, uppger Dagens Industri.
Boven i dramat var Shigellabakterier i fastighetens restaurang, som stängdes för renovering med omedelbar verkan.

