
Den 1 januari nästa år införs
det fjärde steget i jobbskatte-
avdraget. Enligt regeringen är
det riktat till låg- och normal-
inkomsttagare, men siffror
från Svenskt Näringsliv visar
att det i själva verket är per-
soner med en månadslön på
mellan 35 000 och 50 000 kro-
nor som är de stora vinnarna.

Sedan Alliansen vann riksdagsvalet
2006 har flera skattesänkningar
genomförts. En av de mest upp-
märksammade och omdebatterade
är det så kallade jobbskatteavdra-
get, en skattereduktion som är
utformad att verkställas i flera steg.
Det första steget trädde i kraft
2007, det andra 2008 och det tre-
dje på hösten 2009. Den 1 januari
nästa år införs det fjärde steget i
jobbskatteavdraget, vilket minskar
skatteintäkterna till staten med
ytterligare drygt 10 miljarder.

– Vi vill ha en bred marginal-
skatt för Sveriges breda låg– och
normalinkomsttagargrupp, sade
stadsminister Fredrik Reinfeldt
under ett tal i Almedalen då det
tredje steget i jobbskatteavdraget
presenterades. Finansminister
Anders Borg var inne på samma
spår då han deklarerade att
”huvuddelen av skattesänkningen i
jobbskatteavdrag tillfaller låg- och
medelinkomsttagare”.

Men siffrorna säger det motsat-
ta. Enligt beräkningar från Svenskt
Näringsliv kommer de som har en

månadslön på mellan 35 000 och
50 000 kronor att få störst tillskott
i plånboken och därmed tjäna mest
på den sänkta skatten. Nettoin-
komstökningen för en arbetare
med en månadslön på 20 000 kro-
nor kommer att ligga på 194 kro-
nor, medan samma siffra för en
person med en månadslön på
35 000 kronor är 301 kronor och
325 kronor för en person med en
månadslön på 50 000 kronor. 

De som har en månadslön på
35 000 kronor får nästa år, till följd
av skattesänkningarna, en in-
komstförstärkning motsvarande
en löneökning på 2 procent,
medan en person med en månads-

lön på 20 000 kronor får motsva-
rande 1,5 procent.

ÄVEN SETT TILL hur mycket pengar
olika lönetagare har erhållit till
följd av samtliga jobbskatteavdrag
sedan 2006 så är låg- och normal-
inkomsttagare de stora förlorarna.
En person med en månadslön på
20 000 kronor har sammanlagt fått
52 971 kronor lägre skatt sedan
dess, samtidigt som en person med
en månadslön på 35 000 kronor
har tjänat 98 106 kronor och en
med 50 000 kronor 108 083 kronor
på regeringens politik.

HANNES EWEHAG

inrikes@arbetaren.se

Bluffretorik bakom
jobbskatteavdrag

Strejkande trakasseras av polis
SEDAN DEN 4 DECEMBER strejkar 3 500 medlemmar i South African
Commercial, Catering and Allied Workers, SACCAWU, vid Sun
Internationals hotell i Sydafrika. Under månadslånga förhandlingar
har facket utan resultat krävt högre löner och bättre arbetsvillkor.
Under strejken har arbetarna trakasserats, provocerats och utsatts
för rasistiska tillmälen av polis och säkerhetsvakter och 30 fack-
föreningsaktivister har gripits, enligt ett pressmeddelande från det
internationella livsmedels- och hotellfacket, IUF.  

Vale hotar med nedläggning
NU NÄR STREJKEN VID VALE SA i Sudbury i Kanada har pågått i ett
halvår (se Arbetaren Zenit nr 50/2009) har det brasilianskägda
bolaget publicerat ett öppet brev, där man hotar med att antingen
lägga ner produktionen eller fortsätta driften med strejkbrytare,
rapporterar United Steelworkers, USW, i ett pressuttalande. Den
lokale fackföreningsordföranden John Fera uppmanar nu till vill-
korslösa förhandlingar. USW centralt såväl som den Internationella
Metallarbetarfederationen manar till internationell solidaritet med
Vale-arbetarna. 

Ingen organisering på Ikeabolag
IKEAS DOTTERBOLAG SWEDWOOD kritiseras av skogs- och träarbetarnas
internationella fackförbund BTI för att arbetarna vid bolagets
anläggning i Danville i USA
förvägrats att organisera sig i
International Association of
Machinists and Aerospace
Workers, IAM AW, uppger
Dagens Arbete. Swedwood
hävdar att arbetarna i Danville
aldrig uttryckt någon önskan
att gå med i IAM AW. Detta
påstående tillbakavisar fack-
föreningens ordförande Bill
Street som också betonar att Swedwoods agerande strider mot
Ikeas egen uppförandekod, Iway, som beordrar företagen inom
koncernen att tillåta fackföreningar och kollektiva förhandlingar.

KCTU överväger generalstrejk
NYLIGEN GICK DE TVÅ STORA fackliga samorganisationerna i Sydkorea,
Korean Confederations of Trade Unions, KCTU och Korean
Trade Undions, FKTU, samman i stor manifestation utanför rege-
ringshögkvarteret i Gwacheon City i Gyenggiprovinsen. Syftet med
protesten var att värna förhandlingsrätten och rätten att teckna kol-
lektivavtal. Men enigheten blev kortvarig, eftersom FKTU valde att
göra upp med regeringen och arbetsgivarna i vad KCTU betraktar
som en antifacklig överenskommelse riktad mot militanta arbetare.
KCTU:s ordförande Lim Seong-kyu menar att regeringens politik
strävar mot en ”värld utan fackföreningar”. KCTU vill bekämpa
regeringspolitiken med stöd av oppositionen i parlamentet, men
överväger också möjligheten av en generalstrejk.

Vaka vid fabrik 
i Kambodja
OMKRING 100 textilarbetare sam-
lades i torsdags i förra veckan
för att vaka utanför den fabrik i
staden Teuk Thia i Kambodja,
som de avskedades ifrån för ett
år sedan, efter att den kinesiske
ägaren flytt utan förvarning och
utan att ha betalat ut innestå-
ende löner.

– Vi har lidit så mycket och
vill på detta sätt visa att FN-
dagen för mänskliga rättigheter
gäller också för oss, säger arbe-
tarnas representant Samnang
Sytan till Phnom Penh Post.  

Syndikalister
kvar i häkte
DE SEX MEDLEMMAR av den syn-
dikalistiska fackföreningen
Iniciativa i Serbien som greps i
början av oktober misstänkta
för ”internationell terrorism”
kommer att hållas kvar i häktet
i väntan på rättegång.

Denna beräknas inte inledas
förrän tidigast under våren,
uppger det brittiska nätverket
Brighton Activist på sin
hemsida.

Ny skattesänkning gynnar inte låginkomsttagare

Facket i världen

”Visslare” i strejk på skola

Bruttoinkomst
20 000 kr

Bruttoinkomst
35 000 kr

Bruttoinkomst
50 000 kr

Mer i plånboken efter att det fjärde 
jobbskatteavdraget träder i kraft

194kr

301kr
325kr

Elevassistenten Ali Shafai blev
avstängd i en månad från sitt
arbete på Nälstaskolan efter
att ha kritiserat missförhållan-
den. Med stöd från föräldra-
föreningen gick han i onsdags
ut i strejk för barnsäkerhet.

– Det är en ständig underbeman-
ning och brister i barnsäkerheten.
Jag är trakasserad på grund av min
kritik mot ledningen, sammanfat-
tar Ali Shafai varför han gått ut i
strejk. 

Utanför Nälstaskolan i ett
envist duggregn står Ali Shafai och
andra medlemmar av hans fackför-
ening, syndikalistiska Västerorts
LS av SAC, och delar ut flygblad
till barn och föräldrar på skolan. 
Ali Shafai som jobbat på skolan i
över tio år har nu gått ut i en tre-
dagarsstrejk. Med strejken vill han
”sätta ned foten” mot ledningen
som han menar trakasserat honom
för att han påtalat brister i verk-
samheten. 

I somras blev han avstängd
från arbetet i en månad utan att få
veta varför. Nu har han i ett brev
från rektorn blivit förbjuden att
prata med sina arbetskamrater om
arbetet utan att först fråga led-
ningen. 

Ali Shafai har stöd av föräldra-
föreningen som ser honom som
en som vågat varna om missför-
hållanden på arbetet, en så kallad
”whistle-blower”, eller på svenska
”visslare”.

– Jag tycker att det är fruktans-
värt det Ali varit med om. Det här
är ett klassiskt sätt att hantera viss-

lare, säger Anna-Karin Fredmer,
föräldraföreningens avgående ord-
förande.  

Västerorts LS har även lämnat
in en stämning till Arbetsdomsto-
len på grund av en skriftlig varning
mot Ali Shafai från arbetsgivaren,
vilken de hävdar är olaglig. 

Ruben Tastas Duque, facklig
förhandlare från Västerorts LS, är
ktitisk mot att både stämningen
och strejken har möts av tystnad
från Nälstaskolans ledning.

Merja Rombach, rektor, säger
till Arbetaren Zenit att hon inte
kan kommentera personalärenden
i detalj, men att de missförhållan-
den som Ali Shafai påtalat inte
existerar.

– Rektorn gör som de brukar
göra på den här skolan. Hon blun-
dar för problemet och gräver ned
huvudet i sanden och hoppas att
problemet drar förbi, säger Ruben
Tastas Duque.

AXEL GREEN

inrikes@arbetaren.se

Ali Shafai, elevassistent.
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Swedwoodfabriken i Danville.
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