Regeringen skapar andra klassens medborgare
LO säger nej till jobbgaranti för ungdomar. LO anser att ungdomars vilja att hellre arbeta
än gå arbetslösa inte behöver ifrågasättas. Regeringens förslag är orättvist.
Förslaget innebär att den som är ung och drabbas av arbetslöshet ska straffas för att de är
unga. Regeringens förslag drabbar ungdomar från ekonomiskt utsatta familjer extra hårt
och leder till nya fattigdomsstämplar. Unga vuxna är lika vuxna som andra och ska inte
ha andra villkor för a-kassan än andra medlemmar. Med regeringens förslag får de betala
full avgift till a-kassan men har inte rätt att få samma ersättning som andra medlemmar i
a-kassan.
Den som fyllt 18 år och är en fullvärdig medborgare har rätt att få stå på egna ben, de ska
inte behöva vänta i sex år innan de räknas som fullvärdiga medborgare.
De unga vuxna visar redan idag att de inget hellre vill än att ta jobb för att försörja sig.
Det är de unga som tar deltidsjobb i serviceyrken, som serverar på
snabbmatsrestauranger, som tar jobb på obekväma arbetstider och som aktivt bidrar. Med
regeringens förslag ska de istället omyndigförklaras. De ska inte ha samma rättigheter
som andra vuxna har.
Ungdomar ska inte straffas för att det inte finns jobb att söka. Vem tjänar på att det
skapas en nyfattigdom bland unga vuxna?
Frågor och svar om unga vuxna som drabbas av arbetslöshet och om LOs syn på
regeringens förslag på jobbgaranti för ungdomar
Är det ett skolproblem?
Ja, unga får helt olika hjälp att komma ut i arbetslivet. Hur det går beror nästan helt och
hållet på hur bra ens föräldrars kontakter är och vilka resurser de har.
Borde vi inte sänka kraven på utbildning och gå lärlingsvägen?
Nej, för att klara konkurrensen och ha chansen att följa med i utvecklingen i ett
högproduktivt samhälle med snabba strukturförändringar måste man ha grundläggande
kunskaper i matematik och språk och förmågan att sätta sig på skolbänken och lära nytt
hela tiden. Den som vill reparera bilar i 20 år framåt ställs inför krav på snabba
förändringar som kräver grundläggande goda kunskaper.
Har arbetslivet för höga trösklar för de unga som vill in i arbetslivet?
Nej, det är inte så. Ungdomslönerna har inte stigit i Sverige under de senaste 20 åren. Vi
har inte högre lägstalöner än övriga jämförbara länder i Europa. Det är snara så att
arbetsgivarna själva sett till att det blivit dyrare och krångligare att ta in unga på nya jobb.
Vi har en snålare bemannad arbetsorganisation som gör det svårare att ta hand om
ungdomarna.
Stänger lagen om anställningsskydd ute ungdomarna?

Nej, tvärtom, det har aldrig förut funnits så många undantag som gör att ungdomar kan
tas in. Det är allehanda temporära anställningar, de unga jobbar deltider med
timanställningar och veckoanställningar. Las kan inte vara ett hinder. Det som händer om
man tar bort anställningsskydd är istället att man sparkar ut de äldre anställda. Ungdomar
har redan idag en massa otrygga anställningsformer.
Måste man försämra lönerna för unga vuxna för att de lättare ska få jobb?
Till det säger vi nej. Den som fyller 18 år blir myndig och är en fullvärdig medborgare i
Sverige. Regeringens förslag är inget mindre än en begränsning av medborgarskapet. Ett
förmynderi. Det är ofrihet för den enskilde medborgaren. Regeringen gör den som inte
fyllt 24 år till andra klassens medborgare.
Tre exempel på hur regeringens förslag om jobbgaranti försämrar för den unga
medborgaren i Sverige.
1. Den som vill ha lån och bostad måste ha ett fast jobb. Med regeringens
konstruktion stängs den dörren för väldigt många unga.
2. Det försämrar de ungas möjlighet att börja bilda familj. Otryggheten försvårar
möjligheten att skaffa barn. Det behövs inte ett nytt förmyndarsamhälle som
bestämmer över de ungas rätt att bilda familj. Det är tvärtom så att vi i Sverige
behöver fler unga som har den tryggheten som gör att det föds fler barn. Unga
vuxna behöver mer frihet inte ökad ofrihet.
3. Hur kan någon på fullt allvar hävda att man blir hjälpt av att få det sämre? Visa
mig den förälder som vill att deras barn ska ha det sämre än andra. Regeringens
förslag innebär är att de som redan har det svårare än andra ska ha det ännu
sämre. Det är så att den som har föräldrar med låga inkomster, det är företrädesvis
barn som har LO-förbundsmedlemmar som föräldrar, inte får samma chanser.
Förslaget fördjupar orättvisorna i samhället, regeringen vill skapa en ny fattigdom
hos delar av befolkningen.

Sammanfattning av LOs svar till regeringen på remissen om jobbgaranti för
ungdomar
LO anser att det är viktigt att arbetslösheten bland unga bekämpas kraftfullt
och att det sker med stöd av en mer effektiv och rättvis arbetsmarknadspolitik för unga.
Detta kräver att det anslås budgetmedel som möjliggör hög kvalitet och god räckvidd i de
aktiva arbetsmarknadspolitiska insatserna samt generösa ersättningsnivåer.
LO anser vidare att det är av största vikt att generella åtgärder utformas så att
likabehandling av arbetssökande säkerställs och diskriminering undviks, oavsett kön,
etnicitet eller annan grund för diskriminering.

LO avvisar inrättandet av en jobbgaranti för ungdomar.
De huvudsakliga skälen:
- Att ungdomars ekonomiska drivkrafter för att gå från arbetslöshet till
arbete eller reguljära studier, är tillräckligt starka.
- Att den föreslagna utformningen av garantins innehåll inte i tillräckligt hög grad
bedöms tillgodose de mycket skilda behov som finns bland unga arbetslösa.
- Att många unga arbetslösa är ekonomiskt utsatta samt lever i hushåll
med ekonomisk och social utsatthet.
- Att unga med arbetslöshetsersättning inte ska ha andra villkor i
arbetslöshetsförsäkringen än andra.
Regeringens förslag om jobbgaranti för ungdomar:
Ska införas den första december 2007 för alla mellan 16 år och 24 år, som varit
arbetssökande längre tid än tre månader.
Ska ersätta nuvarande kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin.
Jobbgarantin ska börja med ”intensifierat stöd till och uppföljning av den unge
arbetssökande”. Det kallas för aktiv matchning och kräver 30 timmars obligatoriskt
arbetssökande med närvaroplikt per vecka. Därefter handlar det om praktik eller
utbildning.
Ersättningen i garantin ska vara markant mycket lägre för de under 24 år än för övriga
arbetslösa. Den som kvalificerat sig för a-kassa får ut mycket mindre trots att de betalar
lika mycket som äldre i a-kasseavgift. Efter 100 dagar sänks ersättningen från 80 till 70
procent, efter 200 dagar går den ner till 65 procent, vilket blir nivån därefter.
Föräldrar som kvalificerat sig för a-kassa får sin sänkning från 80 till 70 procent efter 200
dagar, efter 300 dagar sänks den till 65 procent.
Den som är 18-24 år och inte har rätt till a-kassa får något som kallas
utvecklingsersättning och den föreslås ligga nere på den nivå som är studiebidraget vilket
är 1 056 kronor per månad för den som är upp till 20 år och 2 528 kronor per månad för
den som är 20 år och äldre.
Regeringen räknar med jobbgarantin kommer att omfatta 30 000 ungdomar och har
räknat med att den kostar 2,8 miljarder kronor per år.

