
Arbetslösheten reformeras bort

Utbildningen. Utbildningsbudge
ten ökar med tre procent. Det här
är enda området som får mer re
surser. Försök görs att reformera
och rädda lärlingssystemet och
skapa 100 000 platser som fattas.

Ett omfattande program för en :
generell avbyrål<ratisering och av
reglering av den tungrodda stats
byråkratin har inletts.

Agenda 2010 har kritiserats för
att vara en allt för omfattande re
form. men utan en enhetlig linje.
Det beror främst på att den inne
håller både stimulans- och bespa
ringsåtgärder. Över 300 ekonomer
har uppmanat den borgerliga op
positionen att sluta blockera i för
bundsrådet då Agendakraven i
stort överensstämmer med den
borgerliga politiken. ".

Huvudmålet för Agenda 2010 är
ökad sysselsättning och en minsk
ning av den över tioprocentiga ar
betslösheten med över 4.5 miljoner
arbetslösa. Framgången är osäker.
men i ett avseende är Agenda 2010
redan en succe. Regeringen har
sedan i mars dominerat debatten.
Samtidigt begränsas regeringens _
utrymme att närma sig oppositio
nen i ett sökande efter breda majo
riteter. ANDREAS ALTERMANN

en 20 procentig täckning av beho
vet och öka antalet heldagskolor.
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Höjningen av pensionsåldern
är man helt emot, men man är
inte främmande för att äldres del
tidsarbete görs mer flexibelt och
att förtidspensioneringar motver
kas. Skattereform i riktning mot
mer rättvisa och större företags
och förmögenhetsskatt krävs.

- Vi vill ha mer rättvisa och
mer solidaritet, inte mindre, i de
sociala försäkrings systemen, sä
ger Ursula Engelen-Kefer.

Den nyss framförhandlade
sjukvårdsförsäkringen får under
känt av DGB:svice ordförande:

- Det är en kostnadssänlmings
lag på de försäkrades bekostnad.
utan att man lyckats bryta upp.?
några vårdrnonopol. Därmed är
en fortsatt kostnads- och bidrags
höjning förprogrammerad.

- Fackföreningsrörelsen måste
mobilisera och visa självständig
het nu. Det duger inte att som
tidigare enbart i en zickzackkurs
följa ett bestämt parti. utan vi
måste göra våra alternativ tydliga
och se till att mobilisera kring
dem.

sänks och slås samman med
socialh j äl pen.

Minijobbs med lägre skatt och
socialförsäkring subventioneras.
Extraförtjänster trots socialhjälp
rälmas inte bort - härigenom ska
pas en större låglönesektor.
främst för så kallade pigjobb ... Få
mansbolag, "starta eget". så kalla
de "Ich-AG", ges omfattande bi
drag - ytterligare en avlastning
för uppdragsgivare som anlitar
egna företagare istället för att an
ställa - som egenföretagare är
man själv försäkrad.

De unga samt långtidsarbets
lösa i struktursvaga regioner ges
särskilt stöd. Arbetsförmedlingen
omorganiseras till jobbcenter och
bemanningsföretag skapas för ar
betslösa.

Skatterna. En skattereform med
skattelättnader på 21.8 miljarder
finansieras av subventions bort
fall. försäljning av statstillgångar
och nya statliga lån.

Kommunalskattelagen för-
ändras för att ge kommunerna
mer inkomster från företagen.
Sammanslagningen av arbetslös
hetsunderstöd och socialhjälp
samt olika investeringsprogram
ska tillföra kommunerna 4,5 mil
jarder årligen så att kommunerna
kan öka antalet förskoleplatser till

satta position i debatten illustre
ras väl av att man ansåg sig vara
tvungen att medverka i kommis
sionen men inte kunde sl<riva un
der slutrapporten, utan i stället
gav ut sina alternativ i bokform.

Här klargörs att ökningen av
utgifterna för socialförsäkrings
systemen inte skenat iväg som på
stås. Bidragsökningen har i stället
två huvudorsaker: massarbetslös
heten som har minskat antalet
bidragsgivare i tio år och återföre
ningen som har finansierats med
hundratals miljarder från social
försäkringssystemet.

Facket vill säkra systemet
Alternativet som formuleras av DGB
är ett bibehållande av den nuvaran
de utformningen av socialförsä
l<ringssystemet. Bidragsstabilise
ringen ska ske med en breddning
av antalet bidragstagare, från en
försäkring för anställda till en med
borgarförsäkring. Genom detta och
en försälmngsplikt för självständi
ga och statsanställda tjänstemän
som hittills inte omfattas av syste
met ska det säkras för framtiden.

"Pension i stället för socialhjälp" kräver demonstranterna. I Kassel gick 6000
DGB-medlemmar itåget mot Agenda 2010 .

Arbetsmarknaden. Arbetsmark
nadspolitiken förändras. Anställ
ningstryggheten urholkas och
arbetslöshetsunderstöd begrän
sas till ett år, utom för 55+ som får
stöd ytterligare ett halvår. Arbets
löshetsunderstödets statliga del

Agenda 2010 är det mest om
fattande tyska reform paketet
i modern tid och medför stora

förändringar på en rad om
råden. Målet är ökad syssel
sättning och en minskning av
den över tioprocentiga arbets
lösheten med över 4,5 miljoner
arbetslösa.

Socialförsäkringarna. I socialför
säkringssystemet minskar finansi
eringen. Fram till 2007 sparas 50
miljarder euro (cirka 460 miljoner
kronor) i sjukförsäkringen. Tand
vården faller bort helt, kostnads
täckningen för medicin minskas
och patientavgifter införs. Riirup
kommissionen som förberett pen
sionsreformen föreslår en höjning
av pensionsåldern till 67 år och
sänkning av pensionsnivåerna,
villkoren för förtidspension för
sämras.

Här följer en översikt över de
åtgärder som Agenda 2010 inne
bär:

Sammanslagningen av arbetslös
hetsersättning och socialhjälp.
minskad anställningstrygghet är
brutna tabun, Iörslag som SPDbe
kämpat i senaste valrörelsen.

Ramaskriket från fotfolket i
våras fick Schröders ledarskap i
gungning. Debatten handlade om
Schröder ens i sitt eget parti skul
le klara av att driva agendan.

Stora fackliga organisationer
som DGBoch IG Metall och Ver.di
demonstrerade mot Agenda 2010
första maj, men med dålig upp
slutning.

Kämpade mot massiv kritik
På möten i alla delstaternas SPD
organisationer kämpade Schröder
mot en massiv intern kritik från
fotfolket. och vann mot det hög
ljudda motståndet i delstat efter
delstat. Schröder satsade allt på
SPD:s t;xtrainkallade junistämma
och vann överraskande stort stöd
för Agenda 2010 efter hetsiga de
batter.

Fackets kritik är fortsatt hård:
- Vi värjer oss mot att Agenda

2010 ska kallas socialpolitiska re
former, när det är frågan om be
sparingar och försämringar som
bärs av arbetstagarna. Vi tvivlar
på att den skapar sysselsättning,
säger Ursula Engelen-Kefer, vice
ordförande i DGB,den tyska fack
föreningsrörelsens samarbets
organisation.

l Riirupkommissionen söktes
efter reformer i socialförsäkrings
systemet som med brett stöd kan
antas. Fackföreningsrörelsens ut-

Den 14 mars presenterades
Agenda 2010 som den största
strukturreformen i tyska
välfärdstatens historia -:-och
en kraftig politisk kursväxling
för det socialdemokratiska
regeringspartiet SPD.
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