Arbetaren 17/2009

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se

Rebecka Bohlin

Att ”coachas”
till nobben
har jag läst ﬂera hundra jobbansökningar, apropå att Arbetaren söker fyra nya vikarier. Påfallande många inleder sin ansökan med rubriken: ”Karriärmål:”, följt av några hurtfriska rader. Jag
antar att ﬂera av dem gått samma jobbsökarkurs.
Samtidigt som det alltid är roligt att kunna nyanställa ger det mig en sorgsen känsla att gå igenom
ansökningarna. För jag möter i dessa brev oändligt
många människor med gedigen utbildning, erfarenhet
och engagemang som – oavsett vilken ”coaching” de
fått – kommer att få nobben. Arbetslösheten är hög.
Jobben räcker inte till alla.

DEN SENASTE VECKAN

Totto tvekar

“Vår fana stannar hemma. Vi
ser det som ett lagom radikalt
sätt att visa vårt missnöje”

Minns ni Sven-Otto Littorins förslag
om att märka arbetsplatser med
god arbetsmiljö med en Smiley?
En statlig utredning har nu tillstyrkt förslaget, men Totto tvekar.
Det är för dyrt, tycker han, och med
tanke på det ökande antalet arbetsolyckorna är det inget att småle åt.

Per Gustafsson, avdelningsordförande för Pappers i blekingska Djupafors, berättar för LO-tidningen om årsmötesbeslutet att protestera mot
LO-ledningens AMF-affärer.

Har ändrat sig
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2 Ledare

EFTERSOM EKONOMIN störtdyker och arbetslösheten väntas växa så mycket som till 12 procent om bara två år,
ﬁnns ett paket med arbetsmarknadssatsningar, för tio
miljarder kronor, i den vårbudget regeringen presenterade förra veckan. Tio miljarder är mycket pengar.
Men vad räcker de till? I och med att de ökade kostnaderna för a-kassa äter upp större delen av paketet (6,6
miljarder) blir det inte särskilt mycket över till annat.

2,4 miljarder kommer att gå till att placera ytterligare 26 000 människor i den så kallade jobb- och
utvecklingsgarantin, som innebär bland annat praktik eller utbildning och jobbsökarhjälp. Men med
tanke på att bara knappt 17 miljoner kronor går till
nya vuxenutbildningsplatser, är risken uppenbar att
det innebär att väldigt många människor ”coachas”
till att konkurrera om samma jobb. Och få nobben.

Oppositionen hävdar att endast fyra procent av dem
som omfattas av garantin faktiskt får utbildning.
När ﬁnansministern intervjuas i Dagens Nyheter försvarar han aktiveringsåtgärder och hävdar att det inte
ﬁnns någon ”mirakelkur” mot ett så svårt läge på arbetsmarknaden som detta.
MEN BORG HAR FEL. För ett annat alternativ är att faktiskt
stimulera ekonomin genom att satsa på riktiga jobb.
Den ekonomiska krisen ﬂankeras ju av akuta klimatoch energikriser som kräver en snabb omställning av
allt från transportsektor till industriproduktion och
bostäder. Här ﬁnns enorma möjligheter för en offensiv
stat att kombinera byggandet av en hållbar framtid
med satsningar på de utbildningsinsatser som detta
kräver och anslå pengar till statligt ﬁnansierad infrastrukturomställning som bromsar arbetslösheten och
med den de minskande skatteintäkterna.

Finansminsterns upprepade tal om en jobb- och
utvecklingsgaranti för att rusta människor för jobb
som ”kommer” så småningom innebär en övertro på
att marknaden kan läka dessa sår. Det kan den inte.
HITTILLS HAR VARSELVÅGEN slagit hårdast mot den mansdominerade industrin. Men näst på tur står kvinnorna
i kommuner och landsting. De sju miljarder som anslås
till dem för nästa år är en spottstyver som inte kommer
att räcka till att rädda särskilt många vårdjobb. Regeringens egna prognoser pekar på att socialbidragskostnaderna kommer att öka med fem miljarder kronor till
2012 vilket betyder att vårbudgeten inte räcker till så
mycket mer.
Minns att socialbidragskostnaderna inte bara ökar
på grund av den ekonomiska krisen, utan också på
grund av regeringens egen klasspolitik som försvagat
de svagaste genom sänkta ersättningsnivåer och hårda
tidsbegränsningar för sjuka och arbetslösa, vilket hänvisar dem till socialbidrag.
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En kamp för frihet
PLÖTSLIGT STÅR DET klart att internet som vi har
lärt oss att använda det och älska det inte är någon
självklarhet. När den så kallade underhållningsindustrin nu går till frontalangrepp mot nätet är det
inte bara ﬁldelningen av upphovsrättsskyddat
material som hotas – vilket är illa nog – utan hela
internets öppna arkitektur och funktion som
demokratiskt torg.
Efter att upphovsmännen bakom The Pirate
Bay, TPB, fälldes i tingsrätten förra veckan ﬁlar
nöjesindustrin nu på nya stämningar. Eftersom
TPB inte självt ansågs bryta mot upphovsrättslagen
utan dömdes för ”medhjälp” till upphovsrättsbrott
kan mycket väl åtal väckas mot allmänna söksidor
på internet och internetleverantörer, till exempel
om dessa vägrar att blockera vissa länkar eller att
stänga av internetanvändare som bryter mot regler.
DETTA ÄR TYVÄRR INGEN fantasifull dystopi.

Vi har redan Ipred-lagen, som tvingar internetleverantörer att lämna ut privatpersoners surfvanor till
upphovsrättsindustrin som i sin tur kan polisanmäla eller skicka hotbrev. För ett par veckor sedan föll
ett lagförslag i franska parlamentet med knapp
majoritet som skulle ha möjliggjort avstängning av
internetanvändare som beter sig olämpligt (förslaget tas upp igen i slutet av april). Och just nu förhandlas ett telekompaket fram i Bryssel som i värsta fall blir det fria internets död.
Bakom telekompaketet ligger återigen den allt
annat än underhållande nöjesindustrin. Lagen kan
göra internetleverantörer skyldiga att övervaka och
stänga av användare som bryter mot uppsatta
regler. Det ﬁnns också förslag på att hemsidor ska
kunna blockeras så att tillgången till internet
begränsas. Det behöver inte handla om sidor med
”brottsligt” innehåll utan bero på rent kommersiell

hänsyn. Exempelvis kan internetleverantören Telia
blockera Skype – som är en konkurrent till telebolaget Telia. Internet riskerar att bli mer som kabeltv, där användaren endast kan besöka de delar av
internet som leverantören erbjuder.
HITTILLS HAR internetleverantörerna gett tillgång

till nätet men inte haft något ansvar för vad kunderna gör där. Man kan förstås hävda att bolagen
tillhandahåller en kommersiell tjänst och borde ha
rätt att stänga av vilka de vill och av vilka skäl de
vill. Det verkar exempelvis vara den svenska regeringens linje. Regeringens delegat i ministerrådets
arbetsgrupp för telekommunikationer, Jörgen
Samuelsson, raljerar i en intervju i Dagens Nyheter
15 april över att åtkomst till internet minsann inte
är en mänsklig rättighet. ”Frihet är viktigt, men det
handlar om en kommersiell tjänst”.
Men med tanke på att internet i vår del av världen har blivit det främsta medlet för kommunikation och informationsinhämtning går det inte att
betrakta på samma sätt som annan underhållning.
Nätet handlar nu om medborgerliga rättigheter, om
demokratin, och borde regleras därefter. Vi skulle
behöva en internetfrihetsförordning, analog till
tryckfrihetsförordningen, i grundlagen för att hålla
såväl tafsande företag som myndigheter på behörigt
avstånd. Internet måste bevaras som allmänning.
Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson och andra
EU-parlamentariker för nu en tapper strid mot
bland annat Sveriges regering för att få igenom
ändringar i Telekompaketet som skyddar användarnas informationsfrihet på nätet, innan parlamentet
röstar den 5 maj och ministerrådet den 12 maj.
Det är en kamp för frihet och demokrati, varken
mer eller mindre.
RW

