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inga bidrag 
till överklassen

avskaffa rut-avdraget



RutavdRaget äR ett smutsigt bidRag till överklassen på arbetarkvinnors be-
kostnad. Rutavdraget nyttjas av dem som tjänar mest och utnyttjar dem som 
tjänar minst. 2,5 miljarder kronor beräknar Skatteverket ska betalas ut för 
2013 till dem som redan har. Kommuner som Danderyd utanför Stockholm 
och Lomma i Skåne toppar listan på högst andel rutavdrag. Samtidigt som 
välfärden nedmonteras och privatiseras får överklassen service betald av 
staten. 

De borgerliga partierna hävdar att rutavdraget är ett jämställdhetsbidrag. 
Jämställdhet för vem? Historien upprepar sig. Det är arbetarklassen som un-
derbetalt och genom arbetsuppgifter med hög förslitningsskaderisk håller 
ihop överklassens livspussel. 

RutavdRaget handlaR inte om jämställdhet. Rut handlar inte om att ge kvin-
nor mer makt eller om att avskaffa kvinnors dubbelarbete. Rutavdraget är en 
individuell lösning för de rika. För majoriteten kvinnor är det en helt annan 
politik som krävs.

Först förväntas kvinnor lönearbeta, ofta deltid på dåliga scheman till låga 
löner. Sedan förväntas kvinnor ta huvudansvaret för hem och barn – gratis. 
Dessutom hjälper många sina föräldrar eller svärföräldrar, som inte får till-
räcklig äldreomsorg. 

Inte konstigt att många sliter ut sig i förtid.
Men rutavdraget löser inte detta. Rut är subventionerad hemtjänst åt över-

klassen. Utan någon som helst behovsprövning kan de med pengar få poolen 
fixad och tiorummaren städad. Till helgen hyrs en kock från lämplig lyxrestau-
rang. Vi skattebetalare är med och bekostar kalaset.

Vi ska inte subventionera överklassens privata service! Lägg istället resur-
serna på att bygga ut den offentliga sektorn och säkra kvalitén. Vi behöver en 
barnomsorg anpassad efter arbetande föräldrars behov och en äldreomsorg 
som erbjuder gamla den hjälp de behöver.

Dessutom måste hemarbetet delas lika. Gamla patriarkala mönster och köns- 
roller måste brytas. En delad föräldraförsäkring och ett delat ansvar för hem-
met är för oss kommunister en självklarhet.

Jämställdhet nås inte genom att de som har råd köper sig fria från att smutsa 
ner sig med tråkiga hushållsuppgifter. Jämställdhet nås genom kamp! 

Stoppa bidragen till överklaSSen 

– avSkaffa rutavdraget! 
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