utkommer ett par gånger per år. Håll dig uppdaterad om
kommunisternas verksamhet inom Kommunal. Kontakta
redaktionen så ser vi till att broschyren alltid finns på din
arbetsplats. kommunalkommunisten@skp.se 0702-22 30 06
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ARBETARE I ALLA LÄNDER, FÖRENA ER!

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning
och utkommer med 8 nummer per år. Tidningen ger
raka och ärliga svar ur ett socialistiskt
perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och
arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller
information som är obekväm och förtigs av de
borgerliga medierna i Sverige.
Ta en prenumeration 200 kr/år
eller beställ ett gratis provexemplar.

Är du överens med oss om de socialistiska målsätningarna
och de krav kommunisterna för fram?
Bli då medlem i Sveriges Kommunistiska Parti!
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt!
08-735 86 40          skp@skp.se          Flyghamnsgatan 1, 128 35  Skarpnäck

Huvudområden i vår kamp:
• Kamp för stärkt arbetsrätt och trygga och fasta
anställningsförhållanden, för höjda löner och pensioner;
• Bättre socialförsäkringssystem för ett bättre allmänt
hälsosystem;
• Bättre utbildning;
• Försvar och utvidgning av de demokratiska och fackliga
rättigheterna;
• Kampen för kvinnors situation på arbetsmarknaden måste
intensifieras och förstärkas;
• Bekämpa EU och kräva Sveriges utträde ur EU;
• Den antiimperialistiska kampen ska spela en central roll i vårt
arbete;
• Vi arbetar för aktionsenhet utifrån våra principer.
(Ur SKP:s fackligt-politisk handlingsprogram, 35:e kongress, 7-8/11  2009)

180 graders
vändning av
Socialdemokraterna

fall blir den nya ersättningen inte
många kronor. På dagens osäkra
arbetsmarknad så tvingas man, som
deltidsarbetande eller arbetssökande,
att ha med detta i sin beräkning fast
man inget annat vill än att jobba.
Frågan blir om man ekonomiskt över
huvud taget klarar av att vara utan
ett arbete?

Thomas Östros, socialdemokraternas
ekonomisk-politiske talesman,
klargjorde härförleden att SAP  vid en
eventuell seger i kommande riksdagsval
kommer att låta 75- dagarsregeln
gällande deltidsstämpling vara orörd.

För några år sedan förfärade sig
Mona Sahlin över hur hemsk denna
75- dagarsgräns var: «Pang! så klipper
man förutsättningen för många
kvinnor att försörja sig!»
Hon framhöll att det var en
kvinnofälla.

Från att ha varit starkt kritiska till den
av borgarna införda 75- dagarsregeln
gällande deltidsstämpling har
socialdemokraterna nu backat, inte
bara från kravet om ett slopande utan
även från en ökning av antalet dagar
till 100.
I dag kan den som jobbar deltid endast
fyllnadsstämpla i 75 dagar, sedan får
man välja om man ska jobba deltid
eller stämpla på heltid. Men i detta fall
blir inte ordet «välja» synonymt med
ett fritt positivt val. Den ekonomiska
verkligheten ställer människor inför två
ej önskvärda alternativ.
Att jobba 50 procent, utan annan
ersättning eller inkomst, kan man inte
mer än överleva på. Inte nog med det
så kommer ens framtida ersättning
från A-kassan att grunda sig på den
deltidslön man har haft. I de flestas
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Ett sant konstaterande av Sahlin
vid den tiden. Men det jag inte kan
förlika mig vid är att den kvinno/
låglönefälla som då var så förkastlig
inte tycks vara det längre.
Det är för kostsamt enligt
Östros att ta bort den om man
samtidigt ska höja taket för Akasseersättningen till 930/950
kronor. Socialdemokraternas senare
”light-version”, om en höjning till
100 dagar är tydligen heller inte
längre aktuell.
Socialdemokraterna väljer alltså att
prioritera de som tjänar omkring
25 000 kronor per månad. Anställda
inom kvinnodominerade yrken med
många deltider är de som får stå
tillbaka. Låglönegrupperna får stå

tillbaka för dem som tjänar mer.
Jag har inget emot att man höjer taket i A-kassan men ogillar lika mycket
att man nu backar från borttagandet av 75- dagarsregeln med hänvisning till
höjningen av taket.
Detta medför att man ökar utanförskapet och cementerar låga nivåer inom
arbetarkollektivet. Är detta tacken till dem som arbetar inom bland annat
Kommunals och Handels verksamhetsområden?
Till sitt försvar, för att blidka berörda fackförbund och dess medlemmar,
framhåller den socialdemokratiska ledningen att de kämpar för rätten till heltid.
Att kämpa för allas rätt till heltid är bra, men tills vi kan garantera alla den
rätten så bör 75- dagarsregeln skrotas!
Tänk om, Östros och Sahlin! Skrota 75- dagarsregeln och stå upp för
låginkomsttagarna!
Fredric Olofsson
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