
Sänk inte a-kassan!
Vi kräver trygghet i förändring:
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A-kassan blir sämre, 
dyrare och mer orättvis 
Den borgerliga regeringen vill göra a-kassan 
sämre, dyrare och mer orättvis. De behöver 
ta in minst tio miljarder för att bekosta sina 
skattesänkningar. 

De planerade försämringarna i a-kassan är 
djupt orättfärdiga med en högre avgift till en 
lägre ersättning. Den borgerliga regeringens 
försämringar av a-kassan drabbar dem som 
har låg lön och kvinnor och deltidsarbetande 
hårdare. Hårdast slår försämringarna mot 
arbetslösa – med lägre ersättning, risk för 
utförsäkring samt högre avgift och ingen 
skattesänkning. 



Försämringen 
Den borgerliga regeringens förslag innebär 
att en person som tjänar 17 000 kronor i 
månaden före skatt får 11 050 kronor före skatt 
i ersättning från a-kassan efter att ha varit 
arbetslös i 300 dagar. I dag får samma person 
13 600 kronor före skatt i ersättning. 

Dessutom skärps arbetsvillkoret, studerande-
villkoret avskaffas, den överhoppningsbara 
tiden förkortas och beräkningstiden för att 
få full ersättning förlängs. Allt för att försvåra 
ersättning. 

Fördyringen 
A-kassan blir också cirka fem gånger så dyr för 
en medlem i ett LO-förbund. 

Förutom att avgiften till a-kassan höjs med 
mer än ett par hundralappar i månaden 
kommer varken a-kassan eller fackförenings-
avgiften att vara avdragsgill från och med 2007.   



Orättvisan 
Inte nog med att a-kassan blir sämre och dyrare 
– den blir också mer orättvis. 

Avgiftshöjningen kommer att kännas mest 
för de grupper som arbetar i yrken där 
risken för arbetslöshet är hög men lönerna 
låga. De mest utsatta får bära den tyngsta 
bördan, till exempel deltidsarbetande kvinnor 
som har låga inkomster på grund av sin 
deltidsarbetslöshet, men som ändå tvingas 
att betala hela avgiften. 
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Trygga vågar 
Den borgerliga regeringen tror att arbetslös-
heten beror på en bristande vilja att söka 
jobb och inte avsaknaden av jobb. De hotar 
människor med fattigdom. Men otrygga 
människor har svårare att finna vägen till 
arbete. Trygga människor vågar ställa om och 
pröva nytt. 

Samhällets sätt att producera varor och 
tjänster förändras oavbrutet, vilket innebär 
att vissa typer av arbeten försvinner och 
andra typer av arbeten utvecklas och 
tillkommer. A-kassan ska vara ett skydd, en 
trygghet, under omställningen till nytt jobb. 
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Tryggheten hotad 
Vem som helst kan drabbas av arbetslöshet. 
Tryggheten gäller oss alla och den hotas med 
den borgerliga regeringens förslag om sänkt 
a-kassa. 

Vi kräver att regeringen tänker om och  
stoppar förslaget om försämrad a-kassa.  
Vi kräver trygghet i förändring!
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