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Leikkaukset jättävät USA:n pitkäaikaistyöttömät tyhjän päälle

Yhdysvallat lakkautti työttömyystuet yli
miljoonalta
28.12.2013 16:26
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Los Angelesin liikennelaitoksen työntekijä esitteli Jesus Medinalle (vas.) työnhakulomaketta lokakuussa.
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WHEATON. Monessa amerikkalaisessa kodissa otetaan uusi vuosi vastaan synkeissä tunnelmissa.

Noin 1,3 miljoonaa amerikkalaista menetti lauantaina työttömyystukensa, kun kongressi lopetti valtion
hätätuen pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi lähes kaksi miljoonaa ihmistä lisää menettää tukensa vuoden 2014
ensimmäisellä puoliskolla, jos kongressi ei sovi tukien jatkamisesta alkuvuodesta.

Pitkäaikaistyöttömien kohtaloksi on koitumassa Yhdysvaltojen työllisyyden paraneminen – asia, josta he
eivät ole päässeet osalliseksi.

Yhdysvaltojen talous on kohentunut niin paljon, että kongressin republikaanit eivät halua jatkaa viisi vuotta
sitten taantuman oloissa säädettyjä lisätukia.

Normaalioloissa yhdysvaltalaiset saavat työttömyystukea kuuden kuukauden ajan työttömäksi jäämisestään.
Valtion hätätuki mahdollisti tuen saamisen jopa 99 viikoksi eli lähes kahdeksi vuodeksi.

Viitisentoista työtöntä etsi sopivia töitä perjantaiaamuna Wheatonin työnhakutoimistossa Marylandissa.
Toimisto tarjoaa työnhakijoiden käyttöön tietokoneen sekä tukea henkilökunnalta.

Muuan työnhakijoista, William Coghill, pitää pitkäaikaistyöttömien tukien lopettamista vääryytenä. Hän
jäi työttömäksi ravintola-alalta vuonna 2009.

"Jos ihminen etsii aidosti töitä, mutta ei onnistu siinä, hänen pitäisi saada valtiolta rahaa elämiseen", Coghill
sanoo.

Coghillia muutos ei koske. Hän ei ole saanut työttömyystukea enää aikoihin. Hänellä ei kuitenkaan ole hätää,
sillä hän saa erilaisia sotaveteraanien tukia.

"Mutta kyllä minusta tuntuu pahalta niiden puolesta, joilla ei ole mitään", Coghill sanoo.

Yhdysvaltojen työttömyysaste on laskenut seitsemään prosenttiin, kun se pahimmallaan vuonna 2009 oli
kymmenen prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien tukien päättymisen uskotaan pienentävän tilastoitua työttömyyttä entisestään.

Monet työttömät pudottautuvat tukien menettämisen myötä tilastoitujen työnhakijoiden joukosta pois.
Toiset ottanevat pakon edessä vastaan pienipalkkaisia töitä, joista he ovat aiemmin kieltäytyneet.

Pitkäaikaistyöttömien asemaa Yhdysvalloissa heikentää toinenkin asia, nimittäin puuttuminen
ruokakuponkien jakamiseen.

Ruokakuponkien jakoa lisättiin vuoden 2009 elvytyspaketissa, mutta marraskuussa kuponkien jako
palautettiin normaalitasolle.

Ruokakuponkien jakamista supistettaneen lisää alkuvuodesta.

Ruokakuponkien ja työttömyystukien leikkaamista ovat ajaneet kongressissa republikaanit. He kannattavat
alhaista verotusta ja valtion kulujen leikkaamista.
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Presidentti Barack Obaman puolue demokraatit haluaisi jatkaa tukia. Demokraatit eivät ole saaneet
tahtoaan läpi, koska republikaaneilla on enemmistö kongressin alahuoneessa.

TUOMAS NISKAKANGAS

Pitkäaikaistyötön William Coghill asteli perjantaina ulos työnhakutoimistosta Wheatonissa Yhdysvalloissa.

Helsingin Sanomat  | hs.online@hs.fi

LUE SEURAAVAKSI:

Porilainen lauantai-ilta: Kaahasi karkuun,
juoksi metsään ja huusi kostoa loppuun asti
KOTIMAA Julkaistu  23:00

Takaa-ajettu mies ajoi Porissa poliisilta karkuun lähes 20 kilometriä, pysähtyi
ennen piikkimattoa, juoksi karkuun metsään, vastusti raivokkaasti kiinniottoa ja jatkoi vastarintaa vielä
poliisilaitoksellakin.

04:25Taloussanomien
Lainalaskurit 

Tervetuloa laivaan – alahan kuluttaa 
Jouluale koskee myös autokauppaa (06:07)
Ei kiitos talviolympialaisille, sanovat baijerilaiset (07:00)
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Yrityshaku Pörssikurssit Valuuttakurssit Rahastot Nimitykset

Urpilainen HS:lle: Työeläkeyhtiöille sijoittamisen eettinen ohjesääntö (11:51)
Lehti: Komissio noudattamassa Liikasen esitystä pankkisääntelystä - osittain (13:06)
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