
Den som arbetar deltid och har
barn under 18 år kan få prob-
lem med a-kassan. Är du
förälder måste du nämligen
vänta 150 dagar extra innan du
får ny möjlighet att deltids-
stämpla. 

Reglerna slår hårdast mot
småbarnsmammor som deltids-
arbetare i högst utsträckning.

Helena Lundberg jobbar som per-
sonlig assistent och är timvikarie
inom hemtjänsten i västerbottnis-
ka Norsjö. Liksom nästan fyra av
tio svenska kvinnor arbetar hon
mindre än heltid, och har rätt till
a-kassa på deltid. 

– Hade jag inte haft barn hade
jag fått en ny ersättningsperiod och
75 nya deltidsdagar när mina dagar
tar slut, säger Helena Lundberg till
tidningen Kommunalarbetaren.

– Nu är de små och då måste
jag vänta 150 dagar ytterligare.
Det är orättvist, fortsätter hon. 

För den som har barn under 18
år blir ersättningsperioden i a-kas-
san nämligen automatiskt 450
dagar i stället för 300, och det är
ingenting man kan välja att avstå
ifrån. För den som inte uppfyller
arbetsvillkoret eller är arbetslös på
heltid blir extradagarna ett plus,
men för den som arbetar deltid
kan de upplevas som en karenspe-
riod. A-kassornas samorganisa-
tion, SO, håller dock inte med. 

– Regeln som begränsar del-
tidsuttaget till 75 dagar gäller per
ersättningsperiod, oavsett hur lång

denna är, säger Lotta Kindblom,
utredare på a-kassornas samorga-
nisation, SO, till Arbetaren. 

– Men det är ju inte så att man
förlorar ny ersättningsperiod, även
om det tar 150 dagar längre att
starta om på nytt. 
Ska en person som Helena Lund-
berg inte arbeta alls under den
här perioden, för att få ersätt-
ning?  

– Hon kan arbeta så mycket att
hon inte behöver a-kassa, säger
Lotta Kindblom. 
Det handlar alltså inte om något
oförutsett misstag?     

– Nej, de här reglerna är sol-
klara, även om det kan vara svårt
att förstå för den enskilda arbets-
sökanden. Det är nästan alltid så
att vissa personer kommer i kläm. 

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Småbarnsmammor
utanför a-kassan

Ny ockupation i Paris
EFTER TVÅ MÅNADERS strejker och demonstrationer i Parisregionen
fortsätter de papperslösa arbetarnas fackliga rörelse för tillfälliga
arbetstillstånd, så kallad
regularisering, att växa. Nu
strejkar över 6 000 pappers-
lösa arbetare och i förra
veckan demonstrerade
10 000 personer i Paris till
stöd för de papperslösa.
Samtidigt ockuperas ytterli-
gare arbetsplatser. Syndika-
listiska CNT:s städsyndikat
har sedan en vecka för andra
gången ockuperat ett kontor
tillhörande det multinatio-
nella serviceföretaget ISS.

– Om domstolen beslu-
tar att kasta ut oss kommer
vi ockupera ännu ett kontor. Vi är som pitbulls. Vi släpper aldrig
taget, säger Bernard Gilles från CNT till Arbetaren.

Den franska immigrationsministern Eric Besson har erbjudit
1 000 arbetare papper baserat på individuella skäl. Men kravet som
rörelsen driver är allmän regularisering. Enligt TCO-tidningen har
president Nicolas Sarkozy uttalat sig om att det inte kan komma på
fråga under hans regeringstid. Men Bernard Gilles säger att det
inte är ett alternativ att ge upp:

– De erbjuder papper till några få, men det är över en halv mil-
jon papperslösa arbetare i Frankrike. De papperslösa kan inte göra
annat än att kämpa. De har blivit sparkade och står inträngda i ett
hörn.

AXEL GREEN

Protester mot lönesänkningar
DEN IRLÄNDSKA CENTRALORGANISATIONEN Irish Congress of Trade
Unions uttryckte i förra veckan stor ilska mot att regeringen i
fredags avslutade samtalen om hur landets budgettunderskott ska
minskas. Regeringen avbröt förhandlingarna dagen efter att en
generalstrejk skulle ha genomförts, men som ICTU ställde in med
förhoppningen att ett genombrott i samtalen med regeringen skulle
ske. Nu väntar löneminskningar för flera hundra tusen anställda
inom den offentliga sektorn. I genomsnitt kommer lönerna sanno-
likt att sänkas med mellan 5-6 procent. Redan tidigare i år drab-
bades offentliganställda av en så kallad pensionsskatt som i prakti-
ken innebär lönesänkningar på mellan 3–10 procent. Hård kritik
har riktats mot ICTU för att de valde att, för andra gången i år,
ställa in en generalstrejk. I samband med att budgeten skulle tas
under onsdagen var också protester inplanerade av bland annat 
The Dublin Council of Trade Unions och Workers Solidarity
Movement.

Strejkbrytare 
mot gruvstrejk 
STRIDEN HÅRDNAR mellan de
3 500 strejkande stålarbetarna
och gruvbolaget Vale SA i Sud-
bury i Kanada (se Arbetaren
Zenit 49/2009). Bolaget försö-
ker nu bryta motståndet genom
att rekrytera strejkbrytare bland
de strejkande. 

– Det är ytterligare en pro-
vokation av bolaget, som i
månader har försökt splittra
våra medlemmar och vårt sam-
hälle. Men denna desperata tak-
tik kommer inte att lyckas. Vi
är en stark och enad fackför-
ening, säger John Fera, fack-
ordförande för United Steel
Workers lokalavdelning i ett
pressmeddelande.

Fortsatt strid 
mot Finnair
I FINLAND FORTSÄTTER konflikten
mellan Finnair och fackför-
eningen Luftfartsunionen, IAU,
(se Arbetaren Zenit 49/2009).
Under hela förra veckan fram
till i torsdags vägrade lastarna
vid flygplatsen i Helsingfors att
befatta sig med de resandes
bagage i protest mot att Finnair
lagt ut deras arbete på entre-
prenad till bemanningsföretaget
Berona, rapporterar YLE.
Bagaget staplades i högar på
Helsinki-Vantaa flygplats,
medan chefer har agerat strejk-
brytare för att få iväg så mycket
som möjligt. 

Facket i världen

Den svenska vit makt-rörelsen
präglas av splittring och
aktivitet. 

Det framkommer av en ny
rapport som stiftelsen Expo
presenterade i förra veckan. 

Någon heltäckande bild av den
svenska vit makt-rörelsen har tidi-
gare inte varit tillgänglig, men
med Expos årsrapport om vit
makt-miljön 2008 finns för första
gången en publikation som gör
anspråk på att presentera en sådan.
Rapporten visar att det förra året
fanns 39 aktiva grupper och att en
majoritet av dem, 25 stycken, var
nybildade. Merparten av de nybil-
dade grupperna tillhörde också så
kallade ”oberoende” eller ”fria”
nätverk.

– Man kan säga att dagens
svenska vit maktrörelse präglas av
både splittring och relativt hög

aktivitet, säger Kenny Hjälte från
Expo, en av rapportförfattarna. 

Rörelsen har följaktligen ingen
enad front, men delar en antide-
mokratisk och rasbiologisk grund-
syn samt tanken om en judisk
världskonspiration. Fyra gruppe-
ringar är enligt rapporten tydligt
att betraktat som de mest centrala.
Det gäller Nationalsocialistisk
front/Folkfronten, som nyligen
antagit namnet Svenskarnas parti,
Info 14 som lanserar nätverket
Fria nationalister, Svenska mot-
ståndsrörelsen samt Nordiska för-
bundet inklusive nätverket Mot-
stånd. Det är till dessa grupper de
flesta aktioner kan härledas, och
vid en jämförelse med 2007 för
just denna parameter ser man att
antalet aktiviteter har ökat (se
faktaruta). 

Vanligast under 2008 var
renodlad spridning av propaganda,

som svarade för nära 90 procent av
aktiviteterna. Därefter följde
manifestationer, föredrag, demon-
strationer, konserter och fester,
som inte förekom mer en handfull
gånger. 

Det finns också ett tydligt mön-
ster över året. 

– Antalet aktiviteter ökar dels
inför Salemmarschen i december
och dels inför nationaldagen i juni.
Generellt kan man se att bra väder
och sommarlov resulterar i fler
utåtriktade aktiviteter, säger
Kenny Hjälte. 

EXPOS KARTLÄGGNING visar också att
bara ett län, Jämtland, helt sak-
nade vit makt-aktiviteter under
2008. De flesta skedde i Stock-
holm, Västmanland, Västra Göta-
land och Värmland.

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se
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Ökad vit makt-aktivitet

� Under 2008 genomfördes 1 946
vit makt-aktiviteter totalt i Sverige,
vilket kan jämföras med 1 142
aktiviteter året innan. 

� Rapporten visar att internet spe-
lar en viktig roll för vit makt-rörelsen
vad gäller marknadsföring, anskaff-
ning av intäkter genom försäljning
och insamlingar, propaganda-
spridning och mobilisering. 

� Totalt fanns under året 70 webb-
platser knutna till vit makt-rörelsen,
varav 40 hade lanserats under 2008.

� Årsrapporten bygger på
material från Expo Research, som är
en nystartad gren av stiftelsen Expo. 

Vit makt-rörelsenFakta

Antalet vit makt-aktiviteter ökar inför Salemmarschen i december.
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10 000 personer demonstrerade i
Paris till stöd för de papperslösa.
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