
Regeringen sänker a-kasse-
avgifterna från den 1 juli nästa
år. Avgifterna blir 50 kronor
lägre per månad i de flesta
kassor. Michael Ribbenhag,
föreståndare för SAAK, ser
regeringens förslag som ett
försök att temporärt mildra
konsekvenserna av sin förda
politik.

Efter valet 2006 minskade rege-
ringen bidragen till a-kassorna
med 9–10 miljarder, vilket innebar
kraftigt höjda avgifter för medlem-
marna. 500 000 personer har sedan
dess lämnat a-kassorna. SAC:s a-
kassa SAAK tvingades höja avgif-
ten från 90 kronor till 378 kronor –
den femte högsta avgiften bland de
33 a-kassorna – och medlemsanta-
let sjönk från 12 000 till 8 500. 

De a-kassor med allra högst
avgifter kommer inte att kunna
genomföra den nu beslutade sänk-
ningen, och för SAAK:s del är det
ännu så länge oklart.

– Vi har varit i kontakt med
sakkunniga på Arbetsmarknads-
departementet och ingen har
ännu kunnat ge något bestämt
besked, men vi hoppas naturligt-
vis att vi ska kunna sänka avgiften,
säger Michael Ribbenhag.

REGERINGEN FÖRESLÅR också att
inträdeskravet på att man ska ha
arbetat en viss tid tas bort, vilket
Michael Ribbenhag välkomnar:

– Det är bra och ett krav som vi
på a-kassorna har drivit länge.

När det gäller regeringens syfte
med dessa förändringar, anser han

att det i viss mån handlar om val-
fläsk, men att detta inte är huvud-
anledningen.

– Regeringen måste ju ha räk-
nat med ett visst tapp när a-kas-
sorna tvingades höja sina avgif-
ter, men att det skulle bli så stort
tror jag inte att de hade förut-
spått. Nu när konjunkturen viker
vill de ha tillbaka folk till a-
kassorna. Annars får ändå kom-
munerna ta smällarna via social-
bidraget.

– Det tillfälliga medlemserbju-
dandet om att sänka kvalificerings-
tiden för ersättning från tolv till
sex månader under 2009 ska också
ses som ett försök att göra a-kas-
sorna mera attraktiva. Det är ett

försök från regeringens sida att
temporärt mildra konsekvenserna
av sin förda politik.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

Sänkt a-kasseavgift
i budgeten för nästa år

Förbifarten försenas
ETT TIOTAL AKTIVISTER hindrade under en halvtimme på måndagen
trafiken vid Sergelrondellen i Stockholm. Aktionen genomfördes av
Alternativ stad och Klimax för att uppmärksamma den ”bilfria dag”
som firas i ungefär 1 200 städer i ett flertal länder. Måltavla för
aktionen var den politiska majoritet i Stockholm som enligt aktivis-
terna räknar med att privatbilismen kommer att öka drastiskt de
närmaste decennierna och med detta motiverar stora motorvägs-
projekt. 

– Om man ser till den beräknade ökningen av koldioxid så är
Förbifart Stockholm helt klart den största frågan när det gäller
biltrafiken i Stockholmsregionen, menar Jacob von Oelreich från
Klimax som deltog i aktionen.   

Följande dag meddelades att bygget av just Förbifart Stockholm
kommer att försenas med två år och tidigast inledas 2012. Från
Vägverkets sida finns dock inga tvivel om att projektet ska genom-
föras – trots försening, oklar finansiering samt kritik från många
håll. Bland annat har Statens Institut för kommunikationsanalys,
Sika, pläderat för att i stället bygga en ny västlig pendeltågslinje och
spårbilsbanor i Mälardalsregionen. 

– Förseningen kan ändå ge oss tid att uppmärksamma konse-
kvenserna för klimatet av Förbifart Stockholm, menar Jacob von
Oelreich.  

KRISTINA LINDQUIST 

Sverige på sjuttonde plats
i EU:s kvinnolöneliga
MÄN TJÄNAR 16 procent mer än vad kvinnor gör i Sverige enligt
färsk officiell EU-statistik. Jämförelsen gäller kollektivavtalslöner
och minimilöner och ligger under genomsnittet bland de 27 med-
lemsländerna, rapporterar tidningen Lag och Avtal. 

Sverige kommer först på sjuttonde plats när det gäller jämställda
löner. Bäst till ligger Slovenien, följt av Belgien, Italien och Irland.
Enligt Medlingsinstitutets nyligen redovisade siffror blev skillnaden
mellan män och kvinnors löner 5 procent. Institutets chefsjurist
Kurt Eriksson menar att det måste vara fel på EU:s siffror.

Hatbrott ökar
mest i skolorna
SKOLORNA STOD förra året för
drygt en femtedel av antalet
anmälda hatbrott med högerex-
tremistiska motiv, rapporterar
Lärartidningen med stöd av
siffror från Brottsförebyggande
rådet, Brå.

– De här ideologiska rörels-
erna, vit makt-rörelserna, består
av unga människor och unga
människor finns i skolan, säger
Daniel Poohl, chefredaktör för
Expo i ett uttalande.

Han påpekar också att man
inom vissa skolor arbetat
aktivt med att förebygga hat-
brott och att det lett till goda
resultat.

2007 anmäldes 3 500 hat-
brott. Av dessa hade 70 pro-
cent rasistiska motiv och 20
procent homofobiska. Ökning-
en var 8 procent i förhållande
till året innan. Ändå misstän-
ker Brå att mörkertalet är

stort, särskilt bland muslimer
och homosexuella som ofta har
dåliga erfarenheter av polisen
och deras bemötande.

Byggchef dömd
för dödsolycka
CHEFEN FÖR den byggnads-
arbetare, som avled när han
klämdes ihjäl mellan hytten
och lastaren på en så kallad
Bobcat, har dömts till villkor-
lig dom och dagsböter på
24 000 kronor av Norrköpings
tingsrätt. 

28-åringen som omkom i
april förra året, var anställd på
BTG Demol AB i Norrköping
och jobbade på en lastningsma-
skin vars säkerhetsanordningar
var bortmonterade. 

Byggchefen ska dessutom
betala 100 000 kronor till den
omkomnes anhöriga. Bolaget
dömdes till 400 000 kronor i
företagsbot, rapporterar Bygg-
nadsarbetaren.
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� Budgeten rymmer nya satsning-
ar för 32 miljarder kronor år 2009.
De största posterna är:

• Höjt jobbskatteavdrag,
höjd brytpunkt 15 mdr

• Infrastruktur, främst vägar 3,8 mdr
• Sänkta företagskatter 3 mdr
• Sänkt skatt för pensionärer 1,9 mdr
• Forskning 1,7 mdr
• Klimat, miljö, energi 1,3 mdr
• Sänkt a-kasseavgift 1 mdr

StatsbudgetenFakta

European Social Forum slutade
kaotiskt. I stället för en avslut-
ningsceremoni gick tolknät-
verket Babels representanter i
attack mot arrangörerna. I en
skriftlig protest beskrev de att
de blivit ”skamlöst exploate-
rade och behandlade som
slavar”. 

Babels kritik handlar främst om
två saker: Att tolkarna inte fick det
de behövde i tid; allt från boende
till örsnäckor till tolkningen, och
att Babels inte fick förtroendet att
själva hantera de pengar som bud-
geterats dem.

– De har gjort livet omöjligt för
oss, säger Maria Brander, en av
tolkarna.

– Två personer skulle köpa allt
till forumet. En av oss tänkte köpa
kex till frukosten men forumets
ekonomiansvarige var tvungen att
följa med. Det tog tre timmar att
köpa kex!

Nätverket anklagar också arr-
angörerna för att ha tagit ogenom-
tänkta beslut, som att tolkarna
skulle ta de billigaste resorna även
om det betydde att de kom flera
dagar före forumet började.

– Sedan ville de inte hjälpa oss
med boende och mat till de perso-
nerna. I stället fick vi höra att vi
kostade för mycket pengar, säger
Yan Brailowsky från Babels.

– Det fanns personer som sov
på golvet i folks kök utan täcken.

MYCKET AV KRITIKEN riktas mot
Francisco Contreras, som arbetat
med ekonomin. Han säger att han
förstår att tolkarna har varit
besvikna men att många av proble-
men har de inte kunnat rå över.

– Fyra dagar före forumet bör-
jade fanns det 500 solidaritetsbo-
enden men folk som hade anmält
att de kunde ta emot volontärer
ångrade sig i sista stund.

Att Babels inte själva fick hante-

ra sin budget förklarar Francisco
Contreras med att styrelsen var
rädd för att förlora kontrollen över
ekonomin, så som skedde på ESF i
Aten för två år sedan. Han säger
också att Babels reaktion är opro-
portionerlig.

– Kritiken har de säkert rätt i
men en annan sak är hur vi
behandlar folk. De har hotat med
att slå ner folk och med att bränna
ner styrelsens hus om de inte får
pengar för sina resor. Flera har
tagit illa vid sig.

NATACHA LÓPEZ

inrikes@arbertaren.se

Kaotiskt avslut i Malmö

� Babels föddes i samband med
ESF i Florens 2002. I nätverket finns
professionella tolkar och andra
språkkunniga som ställer upp som
volontärer på de sociala forumen.
I Malmö var de cirka 350, de flesta
influgna från andra delar av Europa.

BabelsFakta

Michael Ribbenhag från a-kassan SAAK tror inte regeringen förutspådde
det kraftiga medlemstappet som höjningen av a-kasseavgiften orsakat.
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I måndags samlades aktivister i protest mot privatbilismen.
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