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”Öronmärk pengar till
Lärarfacken oroade över att barnen betalar krisen
Mer pengar till kommunerna
och skolan. Det efterlyser både
Lärarnas Riksförbund och
Lärarförbundet. De reagerar nu
starkt på att regeringen i sin
vårbudget inte väljer att satsa
mer på skolan, där över tusen
lärare väntas bli varslade inom
en snar framtid.

Skolan svarar för 28 procent av
kommunernas kostnader och
lärarnas fackföreningar har uttryckt stark oro för framtiden.
Metta Fjelkner, ordförande för
Lärarnas Riksförbund, LR, beklagar att kommunerna inte får några
extrapengar för i år och också
betydligt mindre än vad Konjunkturinstitutet bedömt vara nödvändigt för att hålla uppe sysselsättningen i kommunerna (se Arbetaren 15–16/2009).
skolan får öronmärkta
pengar, en uppfattning som delas
av Eva-Lis Sirén, ordförande för
Lärarförbundet:
– Vi ville ha öronmärkta pengar
för att freda skolan, vi vet att en
miljard kommer att sparas på skolan och att 1 300 lärare blir varslade.
Det ser hon som ett direkt
resultat av att inga pengar kommer
att betalas ut i år.
Regeringen anslår i sin vårbudget sju miljarder i tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna för
2010 och fem miljarder för respektive 2011 och 2012.
– Det innebär att varslen kommer att verkställas, trots att vi inte
har samma lärartäthet som för
LR VILL ATT

tjugo år sedan. Det är för lite
pengar och de kommer för sent.
Pengarna hade behövts nu och det
är barnen som kommer att få betala priset, säger Eva-Lis Sirén.
DEN BORGERLIGA majoriteten inom
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har uttryckt tillfredställelse över regeringens satsning,
något som fått gruppledaren för
socialdemokraterna i SKL, Ilmar
Reepalu, och andra socialdemo-

”Vi vet att en miljard kommer att
sparas på skolan
och 1 300 lärare
blir varslade.”
Eva-Lis Sirén, ordförande
för Lärarförbundet.

krater att reagera skarpt. I ett uttalande slår de fast att SKL ska företräda sina medlemmar, inte regeringen, vars satsning betecknas
som helt otillräcklig. De alternativ
som kommun- och landstingspolitiker nu står inför är att höja skatten eller drastiskt stänga verksamhet och säga upp personal, skriver
de i uttalandet.
– I en enkät som gjordes i januari räknade kommunerna med att
minska personalen med 15 000
personer. Och sedan dess har ju
situationen blivit värre, så den siffran skulle säkert bli högre om vi
frågade i dag, säger Stefan Acker-

I en enkät i januari uppgav kommunerna att de räknade med att minska sin personal med 15 000 personer. Nu kan

by, tillförordnad chefsekonom för
ekonomi och styrning på SKL.
Regeringens satsning räcker
inte för att kompensera bortfallet

av skatteintäkterna som orsakas av
den växande arbetslösheten,
menar Stefan Ackerby. Han räknar
med ett bortfall på elva miljarder i

år och 28 miljarder för 2010.
– Kommunerna kommer att få
effektivisera och även reducera
kvaliteten inom skola, äldreom-
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Transport neutralt i konflikt
I måndags inledde hamnarbetare, anslutna till fackföreningen Hamnarbetarförbundet, sin strejk för insyn
i varselprocessen och för att
visa att arbetsbrist inte råder
i hamnen. Arbetare kopplade
till Transport förhöll sig
neutralt i konflikten.

Under måndagen gick lite drygt
100 personer i Hamnarbetarförbundet ut i strejk i Göteborgs
hamn. Anledningen är att Göteborgs hamn, som tidigare varslat
om uppsägningar av 130 anställda på grund av övertalighet och
arbetsbrist, enbart förhandlar
med Svenska Transportarbetareförbundet. Detta trots att närmare 80 procent av de anställda i
hamnen är anslutna till Hamnarbetarförbundet. Fackföreningen
säger att de inte har några ekono-

Folkstorm

att Transports medlemmar går in
och gör de strejkandes jobb, något
som inte skedde när strejken i dag
inleddes.
– De har i varje fall inte tagit in
någon extra personal för täcka
den faktiska arbetsnedläggningen, och jag tror inte att de kommer göra det heller, säger Peter
Annerback.
att fortsätta
hela veckan och Hamnarbetarförbundet räknar inte med att några
förhandlingar ska inledas den närmaste tiden. Peter Annerback tror
inte att det kommer att hända
något speciellt från företagets sida
under veckan.
– Men händer ingenting så får
vi diskutera om vi ska ta till utvidgade konﬂiktåtgärder.

En recension av ungdomars
dansuppvisning i Östersund
väckte i veckan starka reaktioner. Anledningen: recensenten
såg föreställningen med genusglasögon.
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Könsroller

STREJKEN ÄR PLANERAD

Hamnarbetarförbundets strejk inleddes i måndags.

miska krav men att de kräver
insyn och inﬂytande i varselprocessen som rör deras medlemmar. De kritiserar också själva
varslet.
– Vi vill visa företaget att det

inte ﬁnns någon arbetsbrist, säger
Peter Annerback, ordförande för
Hamn-4:an, till Arbetaren.
när strejken
tillkännagavs, att de räknar med
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Varje år anordnar Wendlas dansskola i Östersund en vårshow där
skolans dansare får chansen att visa
upp sina färdigheter. Det är en stor
tillställning som drar fulla hus och
får mycket uppmärksamhet i lokaltidningarna i form av recensioner
och stora bilder.
I år valde Östersundsposten att
recensera showen på ett annorlunda sätt. Kulturredaktionen gav
journalisten och genusvetaren

