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NÄR FREDRIK REINFELDT SATT I OPPOSITION var ett av hans
huvudnummer att kritisera Socialdemokraterna för att
trolla med arbetslöshetssiffrorna. Då Göran Persson
kom fram till omkring 6 procents arbetslöshet menade
Fredrik att det snarare var 16-17 procent.

Genom att räkna samman studenter, pensionärer,
korttidssjuka, långtidssjukskrivna, personer i arbets-
marknadspolitiska åtgärder, föräldralediga och till och
men en och annan unge som inte kommit in på gym-
nasiet blev antalet i arbete försvinnande få. Persson
och Socialdemokraterna, å andra sidan, använde
samma typ att siffermagi för att få ner siffrorna. Bland
annat genom att ignorera de många förtidspensione-
rade av vilka få förväntades komma tillbaka till arbete.
Konsekvensen blev en obegriplig politisk diskussion
som varken hade med verkligheten eller de politiska
åtgärderna att göra.

Man kan säga att den aggressiva moderata matema-
tiken var fröet till begreppet ”utanförskapet” som par-
tisekreterare Per Schlingmann sedan fick den äran att
lansera inför förra valet. Hårdlanseringen av begreppet
”utanförskapet” måste beskrivas som 2000-talets kan-
ske mest lyckade nyspråksövning – till och med oppo-
sitionen använder sig i dag av det. Icke desto mindre är
det tilltagande utanförskapet Alliansens absolut största
fiasko. Inte bara är det betydligt fler som står utanför
arbete i dag än när Alliansen tillträdde. Det är dessut-
om betydligt fler, och fler blir det, som står oförsäk-
rade.

EN AV DE GRUPPER SOCIALDEMOKRATERNA och Modera-
terna räknade på olika sätt var deltidsarbetande. I en
socialdemokratisk kontext var de deltidsarbetande
utanför abetslöshetsstatistiken. I en moderat räknades
de in i gruppen arbetslösa. I själva verket var de både
och. När den här mandatperioden är slut kommer
gruppen deltidsarbetande att ha krympt avsevärt. I en
strid ström kliver nu deltidsarbetande ut från arbets-
marknaden för att på så sätt komma åt sin arbetslös-
hetsförsäkring och betala inte halva, utan hela hyran.
Av alla dumma saker Alliansen har gjort är de nya
reglerna i arbetslöshetsförsäkringen en av de dummas-
te: Att hindra människor från att arbeta och försörja
sig. Inte minst med tanke på hur kortsiktig lösningen
dessutom är. Den så kallade 75-dagarsregeln, som
innebär att du endast kan stämpla upp till 100 procent
under 75 dagar, är i det närmaste obegriplig. Dessut-
om säger det en hel del om hur små marginaler många
människor faktiskt har. Lägg därtill till att det ofta är
arbetsgivarna, inte sällan offentliga, som genom orim-
liga anställningsvillkor slipper undan arbetsgivaransvar
och snålar med fast- och heltidsanställningar.

Förutom att kasta ut människor i arbetslöshet för-
svårar dessutom 75-dagarsregeln återinträdet på
arbetsmarknaden. Den fungerar i själva verket som
ett gigantiskt hänglås på en arbetsmarknad där de
nya jobben är få och de gamla försvinner. 

ATT DET VÄXANDE UTANFÖRSKAPET är en tickande bomb i
Alliansens knä gör det inte till en mindre utmaning för
oppositionen. De rödgröna måste helt enkelt ha ett
trovärdigt program – inte bara för ”jobben” utan också
för social- och arbetslöshetsförsäkringarna. Här duger
det inte att lappa och laga. Det måste tänkas nytt. Men
att häva 75-dagarsregeln det borde sittande regering
göra omedelbart. Om inte för allas, så för sin egen
skull.

Häv 75-dagars-
regeln omedelbart!

Anna-Klara Bratt

I SAMHÄLLSDEBATTEN FINNS en utbredd myt att
alla anställda automatiskt är olycksfallsförsäkrade
på jobbet. Men det står alla företag fritt i enlighet
med marknadsekonomins avtalsfrihet att inte sluta
någon försäkring, ingen lag tvingar dem. Däremot
har facket rätt att sätta arbetsplatser utan försäk-
ring i blockad. Men på fredag kommer riksdagen
stifta en lag som förbjuder facket att agera mot
oförsäkrade utländska företag, med anledning av
Lavaldomen.

Redan i dag står fler och fler utanför försäk-
ringsskyddet. Några aktuella exempel:

Under slutet av sommaren använder en anställd
på ett byggföretag i Stockholm motorsåg utan att
få föreskrivna skydd. I en allvarlig olycka sågar
mannen sig i benet. Då han arbetat i Sverige utan
arbetstillstånd försöker arbetsköparen avskeda
honom och tvinga honom att betala sjukvårdskost-
naderna själv. Inom Byggsyndikatet av SAC Syndi-
kalisterna kämpar han och hans kollegor fortfa-
rande för att ersättning ska betalas ut.

En litauisk snickare, som arbetat med arbetstill-
stånd på ett lantbruk i Rosersberg, ligger i koma på
Karolinska sjukhuset med allvarliga hjärnskador
efter en fallolycka. Hans anhöriga upptäckte efteråt
att arbetsköparen inte försäkrat honom. Byggnads
säger att de kommer att utöva påtryckningar mot
arbetsköparen. I båda fallen agerar facken trots att
ingen laglig rätt till försäkring finns. Att få vård
och försörjning vid sjukdom är en grundläggande
mänsklig rättighet.

INTE BARA MÄNNISKOR FRÅN andra länder
drabbas. Även som svensk medborgare finns risken
att du efter en arbetsplatsolycka upptäcker att före-
taget du arbetat på inte har försäkring. Snarare
vore det dags för en lagändring som gör det obli-

gatoriskt för alla företag att teckna försäkring.
Lagen ändras efter domen i Lavalmålet. Där

kom EU-domstolen fram till att fackförbundet
Byggnads blockad, som riktades mot att det polska
företaget Laval vägrade sluta ett svenskt kollektiv-
avtal, var olagligt. Blockaden bröt mot unionens
fyra friheter om fri rätt att flytta kapital, varor,
tjänster och personer. För att ett företag ska kunna
röra sig fritt över nationsgränserna måste de kunna
beräkna alla kostnader i förväg, beslutade dom-
stolen.

Regeringen ändrar alltså nu lagen så det inte
längre är tillåtet att sätta utländska företag i block-
ad för några andra krav än kollektivavtalets ”hårda
kärna”. Det vill säga bland annat minimilönen och
arbetstiden. För att få göra detta måste facket först
kunna bevisa att företaget har sämre villkor än 
kollektivavtalet, annars väntar skadestånd i dom-
stol. Olycksfallsförsäkring får de inte kräva.

BYGGNADS OCH ANDRA LO-förbund kommer
nu att ligga lågt med blockader fram till valrö-
relsen, där man hoppas kunna driva frågan för att
gynna Socialdemokraterna. Deras förhoppning är
att oppositionen kommer till makten och ändrar
lagen. Risken är dels att företag utan kollektivavtal
tar över marknaden under tiden. Men också att
Socialdemokraterna inte alls ändrar lagen när de
väl fått makten.

Alternativet hade kunnat vara att undergräva
lagändringen genom att ändå stoppa alla försök att
dumpa villkoren. Fortsätta med blockader. Om
facket varit partipolitiskt oberoende, satt kampen
främst. Risken är skadestånd som riskerar några
hundra ombudsmäns försörjning. Men alla arbets-
tagares rätt till försäkring vid olycksfall är viktigare.

MP

“Medborgarkurs behövs
för andra grupper som
syndikalister, Sverigede-
mokrater och Vellingebor.”
Folkpartisten Lars Hansson citeras i Dagens Nyheter under partiets kongressdebatt
om en medborgarkurs för invandrare. Lars Hansson är ordförande för barn och
skolnämnden I Lunds kommun och har tidigare fått problem med syndikalistiskt
organiserad personal när han stängde det prisbelönta fritidshemmet Romano Trajo.

Dubbelarbete
Författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius är
ute i Sveriges Radio Gotland och hetsar för att poli-
sen ska gå hårdare fram mot dom bostadslösa ung-
domar som fredligt ockuperat Göransgården. Kanske
inte så oväntat budskap då Lodenius arbetat åt
Säkerhetspolisen, och till exempel tog fram deras
senaste rapport “om politiskt våld”. Mer konstigt är
att Lodenius även anlitas då och då för att sprida
samma budskap I vänstertidningen Ordfront. Politiskt
våld från statens sida verkar inte vara något problem.

Rätt att kräva vård

Redaktör: Mattias Pettersson (MP), mattias.pettersson@arbetaren.se
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