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FRÅN OCH MED första januari i år upphörde anställnings-
tryggheten, så som vi känner den, att existera. 

Är du sjuk i mer än 180 dagar så har arbetsgivaren
numera rätt att säga upp dig. Enligt Försäkringskas-
san omfattade det 76 000 personer vid årets ingång.
En lika omfattade massuppsägning får man leta
efter. Som om alla innevånare i Karlstad skulle per-
mitteras på en och samma dag.
Enligt flera remissinstanser riskerar många av dessa

76 000 nu permanent arbetslöshet. Antagligen för att
de inte är friska och arbetsföra och för att det inte finns
många jobb. Rehabiliteringskedjan och sjuktalen har
ett kön och utanförskapskärringar är sannolikt natio-
nalekonomiskt mer försvarbara än utanförskapsgub-
bar: de super mindre, är bättre på att vända på slan-
tarna, har tjänat mindre och kostar därför mindre, ger
ringa eller inget ljud ifrån sig och lägger ofta skulden
på sig själva snarare än på samhället.

Som till exempel när de tog hand om sina barn sam-
tidigt som de var sjukskrivna, trots att detta egentligen
är emot reglementet. Men detta fusk är det ingen som
har yvts över. Tvärtom har det varit fritt fram för kom-
munerna att dra ner på barnomsorgen för barn till
långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Är du
själv sjukskriven har du inte sjuka barn. Detta slipper
samhället ta ansvar för av hävd.

EFTER TRE MÅNADERS sjukskrivning förväntas arbetsgi-
vare hitta en annan arbetsuppgift som den sjuke klarar
av. I sanningens namn är det inte många arbetsgivare
som har ett särskilt varierat utbud av arbetsuppgifter i
dag. Hade man det förr är det ofta för länge sedan out-
sourcat; telefonväxlar, matbespisningar, vaktmästerier
eller andra arbetsuppgifter som alliansregeringen ver-
kar tro existerar i intregrerade organisationer. Möjli-
gen är variationen större inom de offentliga verksam-
heterna, men kommuner och landsting förväntas också
skära ner på personal under det kommande året.

Efter ytterligare tre månader har arbetsgivaren möj-
lighet att säga upp dig. En dum åtgärd med synnerligen
dålig tajming dessutom. Stämningen på Försäkrings-
kassan vittnar om samma sak. På nätet finns 
i dag flera kritiska och avslöjande webbsidor där med-
arbetare under fingerade namn beskriver en osannolikt
dålig arbetsmiljö. Orimligt långa handläggningstider,
nedlagda kontor, uppsägningar och inte minst general-
direktör Curt Malmborgs hastiga avgång vittnar om
samma sak. Många medarbetare i långa sjukskrivningar
också – man undrar vem som behandlar deras ärenden?

Att använda arbetarklassens kvinnor som stötdäm-
pare är ett beprövat trick. Samtliga sjukskrivna bör i
stället erbjudas behandling. Dörrarna måste stå
öppna, inte stängas framför näsan. 

PENGAR TILL VÅRDAPPARATEN i stället för till fuskjagare
och försäkringsagenter. Läkarna måste få göra sitt
jobb, deras sjukintyg måste få gälla och det tokiga
beslutet som ger arbetsgivaren rätt att säga upp sjuka
medarbetare måste rivas upp. Korta arbetsdagen och
låt oss dela på jobben. Sedan får vi verkligen hoppas att
facken står rustade på sina medlemmars sida för det
finns 76 000 potentiella konflikter att ta tag i efter
långhelgerna, om de sjuka haft råd med fackförenings-
avgiften vill säga. Arbetsmarknadsministern har ju
utlovat ett skitår, och i detta lär han få rätt. Maken till
varsel får man leta efter.

Regeringens
rekordvarsel

Anna-Klara Bratt

I TEL AVIV är himlen blå. Människor flanerar obe-
kymrat på strandpromenaden, köper sesambagels
och beundrar de gamla Bauhausbyggnaderna. I Tel
Aviv har det inte varit krig på evigheter. Men en
halvtimmes bilresa bort förs ett krig för att – till
varje pris – bevara den känsla av trygghet, skönhet
och välstånd som präglar livet i Tel Aviv och övriga
Israel.

I jämförelse med det helvete som Israels armé
nu utlöser över 1,5 miljoner Gazabor är skadan
från de raketer som Hamas och andra palestinska
fronter skickat över gränsen till Israel obetydlig.
Men Israel är inte intresserade av att jämföra. En
raket mot Israel är en raket för mycket. Den som
anser sig ha rätten på sin sida bryr sig inte om pro-
portionalitetsprinciper; under 12 dagars Gazakrig
har över 600 palestinier dödats, mot 10 israeler
(varav 5 av egen eldgivning).

I GAZA CITY är eldsvådor från brinnande hus det
enda som lyser upp kvällsmörkret sedan elektricite-
ten slagits ut. De hittills över 1 000 israeliska flyg-
operationerna har skapat mängder av kratrar mitt
inne i staden och förstört 3 000 hem. Situationen på
sjukhusen är outhärdlig och många familjer har slut
på vatten och mat samtidigt som hjälporganisationer
och journalister stoppas vid gränserna. Ingenstans
går man säker; inte ens på de FN-drivna skolor som
i måndags bombades med upp till 40 dödsoffer som
följd. Alla krav på vapenvila har avvisats av Israel,
som har fullt upp med att ”ge Hamas en läxa”.
Armén destruerar avskjutningsramper och likviderar
Hamasledare – samt de vanliga män, kvinnor och
barn som råkar befinna sig i arméns väg.

I Gaza finns varken trygghet eller välstånd att
bevara. Kampen handlar om så grundläggande

saker som rätten till liv och självbestämmande.
Av erfarenhet att döma kommer motståndet att

fortsätta trots kriget. Israels operationer för att
kväsa motståndet har med åren blivit allt mer fre-
kventa och allt mer hårdhänta. Men, har vi uppre-
pat, för varje israelisk bombräd skapas en ny pales-
tinsk fighter. För varje vägspärr får Hamas och
Islamiska Jihad en anhängare till. För varje bosät-
tare blir friden i Tel Aviv allt mer bedräglig. Israels
militära strategi leder kanske till tillfälliga segrar,
men långsiktigt till upptrappning och polarisering.

KONFLIKTENS GRUND är ockupationen och att
palestinierna förvägras rätten till värdiga liv. I dessa
fakta måste lösningen sökas, inte i ständiga militära
operationer. Någon gång måste Israel sluta se
enbart till den egna befolkningens kortsiktiga väl
och inse att livet i Tel Aviv hänger samman med
livet i Gaza City.

Dagens tragedi måste vändas genom att Israel
pressas till att avbryta attacken och därefter till att
häva belägringen av Gaza. Även isoleringen av
Hamas – vars ideologi vi aldrig kan stödja men som
är valda företrädare för Gazaborna – måste brytas.
Förmodligen måste internationella trupper sättas
in som buffert innan verkliga förhandlingar om ett
slut på ockupationen kan starta: Bort med bosät-
tarna, riv muren, palestinsk suveränitet. Även om
detta måste Israel övertygas.

Förhoppningarna på USA:s tillträdande presi-
dent Barack Obama är inte stora, och hans tystnad
om Gazakriget – liksom EU:s flathet – är tyvärr
inte förvånande. Om Israel på fredlig väg ska kunna
övertalas att återuppta fredsprocessen är det upp till
oss medborgare att pressa våra regeringar att agera.

RW

”Finanskrisen är på 
lång sikt något bra”
Professor Johan Rockström argumenterar i Miljö-
aktuellt för att lågkonjunkturen minskar klimat-
utsläppen på kort sikt och kan stimulera till hållbar
konsumtion och produktion på lång sikt.

LO var för snälla – igen
Lönerna för tjänstemännen stiger åter snabbare 
än för arbetare, trots att LO i senaste avtalsrörelsen
ansåg att de lyckats ta för sig av sin del av löne-
utrymmet. Uppenbarligen måste LO ställa tuffare
krav nästa gång om inte löneklyftorna ska fort-
sätta öka.

Stoppa massakern!

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Tog inte för sig nog.
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