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[eu och facket]

Vi måste fortsätta att stå
utanför euron
EU:s valutaunion är i djup kris. Flera medlems-
länder som Irland, Grekland, Portugal och Spa-
nien har stora problem med statsfinanserna och
räntespekulation mot deras finansiering av skul-
derna. Problemen har underblåsts av finanskrisen
och stora räddningspaket för bankerna. En stor
del av detta beror på kostnader för bankernas
spekulation och oansvarig utlåning. Priset för
krisen får nu betalas av ländernas löntagare i form
av sänkta löner, höjda skatter och försämringar i
välfärd och pensionssystem.

För att undvika nya akuta kriser, exempelvis
om något land skulle tvingas ställa in betalning-
arna, vill EU öka makten över medlemsländernas
ekonomiska politik och införa en permanent
mekanism för att hantera kriser. Frågan behand-
lades nyligen på Europeiska rådets möte och den
kommer upp igen vid mötet i december. Föränd-
ringarna är så omfattande att de kräver föränd-
ringar i unionens fördragstext. Dessa ska träda i
kraft redan 2013.

Det finns en logik i att unionens makt över
euroländernas ekonomiska politik måste öka om
EU:s valutaunion ska överleva. Förslagen handlar
bland annat om att EU nu ska granska nationella
statsbudgetar och pensionssystem, att övervak-
ningen av ekonomin ska öka och att möjlighe-

terna att bestraffa länder ekonomiskt ska skärpas.
De länder som inte skär ner snabbt nog kan
drabbas av miljardböter.

Makten över denna kontroll och sanktionerna
hamnar enligt de nya skrivningarna allt mer hos
tjänstemännen i EU-kommissionen med ett nytt
beslutssätt i ministerrådet där EU-kommission-
ens förslag om sanktioner bara kan stoppas av en
kvalificerad majoritet av medlemsländerna.

Det var dessa regler och denna politik som vi
röstade nej till i folkomröstningen om valuta-
unionen 2003. Men det nu liggande förslaget
innebär att EU:s makt över den ekonomiska
politiken föreslås öka även över icke euroländer
som Sverige. Möjligheten att straffa genom böter
ska gälla även oss. I dag är vi uttryckligen undan-
tagna [artikel 139b i Lissabonfördraget] eftersom
vi inte har euron.

I stället för att binda oss hårdare till en valuta-
union i djup social och ekonomisk kris måste
folkomröstningen respekteras. Vi kräver därför att
Sverige i den kommande förhandlingen om EU-
fördraget ser till att Sverige, i enlighet med folk-
ets beslut 2003, får ett undantag för euron efter
brittisk modell.

Till vår förvåning har Socialdemokraterna i
riksdagen hittills lojalt slutit upp bakom regering-
ens position om att införa eurons regelverk även
för Sverige.

Jonas Sjöstedt [v]
Josefin Brink [v]
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Bli med i Folkrörelsen Nej
till EU:s Fackliga Nätverk
Lavaldomen och EU:s utstationeringsdirektiv
visar att EU är ett allvarligt hot mot den svenska
arbetsmarknadsmodellen med konflikträtt och
kollektivavtal, eller med andra ord ett grundskott
mot de landvinningar som svensk fackförenings-
rörelse gjort de senaste hundra åren.

Lissabonfördraget, den nya EU-grundlagen,
innebär inget skydd för de fackliga rättigheterna
såsom det hävdas från LO-ledningen och andra
EU-entusiaster. Tvärtom så innebär Lissabon-
fördraget i praktiken att Lavaldomen och andra
antifackliga EU-domar grundlagsfästs, dvs. de
blir cementerade och opåverkbara för politiska
beslutsfattare.

Och, som vanligt i EU-sammanhang, det
kommer mera. Riksdagen har införlivat EU:s
tjänstedirektiv i svensk lagstiftning, vilket medför
att låglönekonkurrensen kommer att breda ut sig
än mer. Regeringen har tillsatt en utredning med
uppdrag att föreslå hur EU:s bemanningdirektiv
ska implementeras i svensk lagstiftning. EU-
kommissionen planerar ett säsongsarbetardirektiv
som enligt LO:s Wanja Lundby-Wedin öppnar
för ”en total avreglering av arbetsmarknaden”.

För att bjuda motstånd mot denna förödande
utveckling har Folkrörelsen Nej till EU initierat
ett tvärfackligt nätverk, Folkrörelsen Nej till EU:s
Fackliga Nätverk. Det är öppet för dig som är
fackligt aktiv [eller bara medlem] och EU-kritisk.
Det kostar ingenting och du behöver inte vara

medlem i Folkrörelsen Nej till EU [men det är
inget hinder].

Nätverkets syfte är utbyte av information,
kunskapsuppbyggnad samt att anordna och
samordna olika aktiviteter. Nätverket har startat
som en mejlgrupp för informationsspridning och
med att producera ett digitalt nyhetsbrev. Vi
kommer också efterhand att anordna seminarier,
hearingar, studiecirklar etc, i egen regi eller i
samarbete med andra organisationer. Nätverket
har också kontakt och samarbete med andra
fackligt inriktade EU-kritiska organisationer,
såsom Fagbevaegelsen Mod Unionen i Danmark,
Trade Unionists Against the EU Constitution i
England, PAME i Grekland och Nei til EU:s
Faglig utvalg i Norge.

Nätverket administreras av Gösta Torstensson,
Folkrörelsen Nej till EU [och passiv medlem i
Kommunal]. Du som vill bli med i nätverket
mejlar gosta.torstensson@nejtilleu.se.

Eva Anderzon, Kommunalarbetareförbundet
Jan-Erik Gustafsson, Fackförbundet ST

Jannika Fahlander, Handelsanställdas Förbund
Jannis Konstantis, Fackförbundet Seko

Kent Wahlberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Maria Pohn, Vårdförbundet

Mats Norrstad, Lärarförbundet
Pie Blume, Fackförbundet Unionen

Minna Pyykölä, Journalistförbundet
Patrik Ljunggren, Transportarbetareförbundet

Peter Lilja, Industrifacket Metall
Rolf Axelsson, Hamnarbetarförbundet

Magnus Renman, Fackförbundet GS
Lars Lundberg, Byggnadsrabetareförbundet
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Tyska LO tog ställning emot
Rüffertdomen
Den 15 juli 2010 dömde EU-domstolen mot
Tyskland i målet C-271/08 om lokala tyska
myndigheters pensionsavtal. Fallet hade tagits till
EU-domstolen av EU-kommissionen som men-
ade att tyska myndigheters praxis att skriva lokala
pensionsavtal på basis av vad som överenskom-
mits i kollektivavtal strider mot EU:s
upphandlingsdirektiv. Domstolen biträdde kom-
missionen och hänvisade till Viking- [C-438/05]
och Lavalmålen [C-341/05]. Visserligen är rätten
att sluta kollektivavtal en fundamental rättighet,
men denna måste underordnas EU:s upphand-
lingsregler dömde domstolen.

Domstolen kör över lokala myndigheter när de
agerar som arbetsgivare. Dessutom bekräftar
utslaget ännu en gång de ekonomiska friheternas
företräde framför grundläggande sociala rättighe-
ter. Ester Lynch på irländska LO [ITUC] miss-
tänker att anställda på EU-kommissionens inre
marknadsenhet aktiv driver upphandlingsfall till
den övernationella EU-domstolen för att under-
minera kollektivavtalen.

Fackföreningarnas och löntagarnas demokra-
tiska rättigheter offras för företagens intressen på
den europeiska marknaden och vad som står i
EU-fördragen. EU-domstolens utslag är inte bara
oförenliga med löntagarnas rättigheter och de
framgångar som fackföreningsrörelsen vunnit i
Tyskland, Sverige, Finland och övriga EU. De
strider även mot ILO:s konventioner och dess-
utom har de en påverkan som går utanför EU:s
ramverk. Syftet med dessa domstolsutslag är helt
tydliga att påtvinga oss företagen totala frihet,
vilket innebär att löntagarnas sociala och demo-
kratiska rättigheter skall minskas för att slutligen
bli illegala och försvinna.

Medan det inom det svenska LO är mycket
tyst har EU:s domstolsutslag påverkat tyska LO
[DGB]. LO kampanjade inte ens i märkbar
omfattning för arbetsrättsfrågorna och Laval-
domen i valrörelsen.

DGB:s ordförande Michael Sommer förkla-
rade på kongressen 16 maj att ”EU är längre bort
än någonsin” från sociala framsteg, och han pe-
kade särskilt ut att ”vi måste konfronteras med
konsekvenserna av EU-domstolens domstolsut-
slag, som är allt annat än sociala”. Han tillade att
när det gäller Ruffert- och Lavalmålen: ”Friheten

till förhandlingar begravs när strejkrätten
reduceras till intet (...) I allt väsentligt med de här
utslagen liksom i diskussionerna med EU-kom-
missionen är fortfarande den grundläggande
frågan om mänskliga och sociala rättigheter är
underordnade friheten på den inre marknaden”.

I en motion som antogs på kongressen ut-
trycktes att EU-kommissionen ”understödd av
EU-domstolens utslag – och under trycket från
multinationella företag, nyliberala politiker och
europeiska arbetsgivarorganisationer – har libera-
liserat, avreglerat och privatiserat många sektorer
av infrastrukturen”. Motionen nämnde att de
viktigaste infrastruktursektorerna [telekommuni-
kationer; post; energi; vatten; väg-, järnvägs- och
flodtransporter inklusive person- och lokala
transporter] som en konsekvens av EU-direktiv
har lämnats ut till marknadens lagar. Motionen
nämner också den allmänna radion, sjukvården
och offentliga sparbanker skall drabbas av samma
öde. I motionen står det: ”Utslagen i Viking- .
Laval-, Rüffert- och Luxemburgmålen visar bland
mycket annat att direktiven om utländsk arbets-
kraft har inte resulterat i garantier för att priori-
tera sociala rättigheter framför friheten av tjänster
och företagens fria rörlighet. Tvärtom hotar dessa
utslag att montera ned den fundamentala
arbetsrätten, som rätten att strejka och rätten att
förhandla, liksom rätten för stater att påtvinga
sociala regler och förordningar, som till exempel
rätten att ge bidrag.”

På initiativ av ordförandena för IG Metall, IG
Bau [Byggnads], IG BCE [gruvor och kemi],
Ver.di [offentliga sektorn], Transnet [järnvägs-
facket] och andra fackligt aktiva beslutade DGB-
kongressen: ”DGB och dess förbund motsätter
sig varje begränsning av strejkrätten både på
europeisk och nationell nivå.”

Således tog DGB-kongressen tydlig ställning
emot EU:s och EU-domstolens hot mot lönta-
garnas fundamentala rättigheter, och betonande
att DGB är emot varje form att försöka begränsa
strejkrätten. Det finns inget att förhandla om.

Men Europafacket håller fast vid ståndpunk-
ten att förhandla med EU-kommissionen och de
så kallade sociala partnerna. I Tyskland skall
domstolens utslag ”anpassas” efter Rüffertdomen
för att göra den nationella lagstiftningen ”fören-
lig” med EU-rätten, precis som LO och TCO
utan större åthävor har anpassat sig till Laval-
domen.

Jan-Erik Gustafsson



[4] eu och facket | december 2010

Socialdemokraterna måste
ompröva EU-frågan
Socialdemokratin nådde sitt sämsta valresultat
sedan 1914 och tappade stöd bland många viktiga
väljargrupper, inte minst medlemmarna i LO.
Moderaterna är nu nästan jämnstort med Social-
demokraterna. Endast drygt 20 procent av dem
som har ett arbete röstade på det Socialdemokra-
tiska Arbetarpartiet. Drygt 30 procent röstade på
Fredrik Reinfeldt och Moderaterna, det ”Nya
arbetarpartiet”.

Socialdemokraterna har tillsatt en krisgrupp
som ska analysera vad som gått fel och sedan dra
konsekvenserna av det. Vad grupparbetet kommer
att resultera i återstår att se. Risken är att det mest
blir kosmetiska förändringar.

Det är inte förpackningen – typ intetsägande
valaffischer, undermålig marknadsföring eller
inkompetenta företrädare – som varit huvudpro-
blemet. Det är själva politiken.

Att  det är politiken som varit bristfällig och
måste förändras erkänner i dag så gott som alla
företrädare för socialdemokratin. Könsneutrala
totaletter och butlers i tunnelbanan var inget
vinnande koncept.

Men när det gäller i vilken riktning politiken
ska förändras skiljer sig åsikterna diametralt
mellan högern och vänstern inom arbetarrörelsen.

Thomas Östros, Mona Sahlins högra hand,
har beskrivit skattepolitiken som ett problem,
bland annat förslaget att avskaffa avdraget för
hushållsnära tjänster. Östros har också öppnat för

att partiet ska ompröva planerna på att återinföra
förmögenhets- och fastighetsskatten.

Mona Sahlin håller med honom. En ny social-
demokratisk skatte- och näringspolitik måste
enligt henne vara inriktad på att skapa nya jobb,
nya företag och ökad tillväxt. Dessutom måste
den leda till större social rörlighet.

Och den socialdemokratiska diskussionen har
handlat för mycket om huruvida den utförs i
privat eller offentlig regi. I stället vill Mona
Sahlin att den nya s-politiken ska vara inriktad på
medborgarnas rättigheter när de utnyttjar välfär-
den.

Mona Sahlin har meddelat att hon kastar in
handduken och kommer att avgå vid en
extrakongress i mars. I media spekuleras det om
vem som kommer att ersätta henne som partiord-
förande. Nästan alla namn som nämns – till
exempel Thomas Östros och Mikael Damberg  –
tillhör samma falang som Mona Sahlin. Högern.

Partihögerns svar på socialdemokratins kris är
mer högerpolitik. Det är lika förnyande som att
ordinera arsenik till en döende patient.

FÖR ATT SOCIALDEMOKRATERNA INTE HELT ska förlora sin
position som samhällsförändrande kraft måste
arbetarrörelsen politiska och fackliga grenar
radikaliseras och förnya den politik som ska leda
till att de gamla visionerna blir verklighet.

Mycket av det som högerregeringen nu ge-
nomför, i snabbare takt och längre steg än tidi-
gare, har påbörjats av socialdemokratiska reger-
ingar. Det är dags att göra upp med tilltron till
marknadslösningar, avregleringar och
privatiseringar, och acceptansen av vinstintresset
som drivkraft för välfärden om socialdemokratin
ska kunna återta sin ställning som radikal
samhällsförändrare.

Först och främst måste inställningen till EU
revideras.

I EU:s fördrag [grundlag] slås det fast att
unionen ska vara ”en öppen marknadsekonomi
med fri konkurrens” och att unionen ska upprätta
”en inre marknad” med fri rörlighet för familjen
Wallenberg och andra kapitalägare och löne-
dumpande utländska byggföretag. Sverker Gus-
tavsson, professor vid Uppsala universitet och
tidigare socialdemokratisk statssekreterare, kallar
det ”grundlagsskyddad marknadsliberalism”.

I EU:s grundlag slås det vidare fast att unio-
nen ska upprätta ”en ekonomisk och monetär
union som har euron som valuta” med huvudmå-

Bild: LARS-ERIK HÅKANSSON
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let ”att upprätthålla prisstabilitet”, dvs. att be-
kämpa inflationen medan arbetslösheten får bli
vad den blir. EMU-reglerna innebär också att
finanspolitiken hålls i strama nyliberala tyglar och
att medlemsländerna tävlar med varandra i att
skära ned offentliga utgifter och att sälja ut ge-
mensamma tillgångar.

EU-medlemskapet låg som en våt filt över
valrörelsen. Eftersom både högeralliansen och de
rödgröna, framför allt Socialdemokraterna, accep-
terar medlemskapet i EU är manöverutrymmet
synnerligen begränsat. Efter Lissabonfördraget
styrs Sverige från Bryssel snarare än Stockholm.

Att förlora ett val efter fyra år med borgerlig
regering, skyhög arbetslöshet och ökade klyftor är
ett stor misslyckande. Med några få undantag har
dessutom den långsiktiga trenden för Socialde-
mokraterna varit nedåtgående. Det är alltså inte
några veckors valrörelse som behöver analyseras
utan ett par decenniers politisk och organisatorisk
kräftgång.

Det är knappast en tillfällighet att tillbaka-
gången inträffat efter Sveriges inträde i EU 1995.
I motsats till Danmark och Norge orsakade EU-
frågan här visserligen ingen sönderslitande strid
inom partiet, men medlemskapet i EU har under-
minerat socialdemokratins två grundpelare, dels
den solidariska välfärds- och arbetsmarknads-
modellen, dels den alliansfria utrikes- och
säkerhetspolitiken.

SOCIALDEMOKRATINS KRIS ÄR DESSUTOM en europeisk
företeelse. Av EU:s 27 medlemsländer är det bara
fyra som har socialdemokratiska regeringar –
Spanien, Portugal, Grekland och Slovenien.
Socialdemokraterna utmanas av en höger som
närmat sig den politiska mitten. Samtidigt som
socialdemokratin tvingas allt längre högerut på
grund av EU:s fördragsfästa nyliberalism. Typ
Grekland. Eller Portugal.

En omprövning av inställningen till det höger-
politiska, militaristiska och odemokratiska
stormaktsprojektet EU är oundgänglig om ar-
beta-rrörelsen, för att citera Margareta Winberg,
tidigare bland annat socialdemokratisk vice
statsminister och arbetsmarknadsminister, ska
kunna ”bryta den nyliberala hegemoni som vi ser i
världen i dag och som vi är en del av” och social-
demokratin kunna revanschera sig för det föröd-
ande valnederlaget den 19 september 2010.

I annat fall väntar fortsatt kräftgång.
Gösta Torstensson

Nytt avtal ger oro för
lönedumpning
IF Metall hoppas att den nya uppgörelsen
om yrkesintroduktion ska ge jobb inom
industrin åt flera tusen ungdomar. Men inom
förbundet finns en oro för att avtalet utnyttjas
för att dumpa lönerna.

Avtalet, som undertecknades den 23
november av IF Metall och industri-
arbetsgivarna, innebär att ungdomar upp till
25 år kan anställas tillfälligt upp till 24 måna-
der. Under den tiden ska de få utbildning,
samtidigt som de jobbar. Lönen blir som
lägst 75 procent av avtalets lägstalön. Det
betyder att lönen kan hamna kring 12.500
kronor i månaden.

Avtalet har väckt stark kritik inom IF
Metall och det godkändes med bara några
rösters övervikt i avtalsrådet. Flera som
äntrade talarstolen hade invändningar mot de
låga löner avtalet öppnar för.

Jan Olov Carlsson, vice ordförande i IF
Metalls klubb på Volvo Lastvagnar i Umeå,
menar att det inte bara lönenivå det handlar
om utan lika mycket att det blir en föränd-
ring i turordningsreglerna och företrädes-
rätten som regleras i Las

EU-kommissionen vill förlänga
provanställningar
Längre provanställningar ska öka antalet
fasta jobb, hoppas EU-kommissionen som
har kommit med ett helt paket av idéer för
att öka andelen sysselsatta.

Kommissionen tankar är att arbetsgivare i
större omfattning än tidigare ska använda sig
av fasta anställningar. I gengäld ska arbetsgi-
varna fä möjlighet att förlänga provanställ-
ning-arna som gradvis ska övergå till fastar
anställningar. Än så länge finns det inte några
konkreta förslag om hur mycket tiden för
provanställningar ska förlängas eller hur det
ska gå till.

Idén om att förlänga provanställningarna
är bara en i ett helt paket av tänkbara åtgär-
der som ingår i EU2020, unionens långtids-
plan som ersätter den misslyckade Lissabon-
processen från år 2000.
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Ingen vill rösta på ett
borgerligt b-lag
Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta valresul-
tat sedan allmän rösträtt infördes och det förvånar
oss inte. Vid varje tillbakagång har liberala ström-
ningar inom paritet påstått att Socialdemokrat-
erna inte varit tillräckligt attraktiva för fram-
gångsrika stockholmare och vridit partiet bort
från sina kärnväljare.

Vi tror på en annan politik för Socialdemo-
kraterna, vi tror att enda möjligheten för oss att
återigen bli ett stort parti med realistiska
regeringsambitioner är att ta tydliga steg åt
vänster. Vi vet att människor inte röstar på ett b-
lag och Socialdemokraterna kommer aldrig bli
lika bra som moderaterna på att föra en borgerlig
politik. Den agenda partiet för idag är inget
alternativ till högerpartiernas och tenderar att få
våra väljargrupper att byta block eller stanna
hemma istället för att gå rösta.

Att det inom en bred folkrörelse finns många
olika åsikter att ta hänsyn till är naturligt och har
alltid varit en del av vårt partis historia. Vissa
motsättningar har alltid existerat men balanserats
av en stark partiledning som förstått att kompen-
sera någras övertag med politiska kompromisser
och betydande poster åt de andra. Denna balans
är hotad, om inte raserad. Kring nuvarande parti-
ledning har mestadels liberalt sinnade partimed-
lemmar samlats medan de mer framåtsträvande
socialdemokraterna har marginaliserats. Detta har
lett till ett oinspirerande, splittrat och visionslöst
parti.

Visionslösheten lyser igenom när partiet väljer
vilka frågor de driver på nationell såväl som
regional nivå. Vi väljer att attackera den närings-
fattiga maten på sjukhusen istället för att förstå
att det egentliga problemet är den upphandlings-
politik som genomsyrar vårt borgerliga samhälle.
Där billigast alltid vinner blir kvalitet lidande.  Vi
ser heller inte strukturerna när det gäller vinst-
uttagen av privata företag i offentlig sektor. Iställ-
et för att inse att privata företag alltid vill göra
vinst och inte primärt leverera kvalitet, vilket
borde diskvalificera alla privata bolag från
välfärdssektorn, tror partiet naivt att man kan
tämja företagen genom hårdare krav i upphand-
lingar.  Vår politik har de senaste åren slutat
sträva framåt och istället försökt stabilisera nuvar-
ande kapitalistiska samhällsskick och i konserva-
tiv anda kvävt alla visioner om ett annat samhälle.

Huvudproblemet ligger i den socialdemokrat-
iska acceptansen av liberala ekonomiska teorier.
Ekonomi är ingen vetenskap, det är teori-
bildningar om hanteringen av begränsade sam-
hällsresurser och ett verktyg för att åstadkomma
det samhälle man vill ha. Det samhälle som
socialdemokratin vill skapa är inte ett samhälle
där man tillåter rika att bli rikare med förhopp-
ning om att de ska öka sin konsumtion av tjänster
och produkter för att därigenom skapa fler arbet-
en. Istället borde man, om man tar socialdemo-
kratins jämlikhetsambitioner på allvar, våga föra
en politik som direkt omfördelar från rik till
fattig. En jämnare fördelning av konsumtions-
utrymmet är dessutom mer effektiv för att öka
konsumtion och få ekonomins hjul i rullning.
Socialdemokratiska regeringar har med stöd av
liberala ekonomer infört budgettak och
inflationsmål; som hämmat Sveriges möjligheter
att nå den egna rörelsens uttalade mål om full
sysselsättning samt omöjliggjort förutsättning-
arna att vid behov tillämpa keynesianska metoder
för att dämpa svängningarna i marknadsekono-
min.

Socialdemokraterna måste åter bli visionära
och inte avfärda nya långtgående reformer som
leder till ökad ekonomisk demokrati. Oviljan att
ens tala om arbetstidsförkortning, med hänvis-
ning till att det skulle skada BNP, visar på en
oförmåga att förstå att livskvalitet och BNP inte
per automatik har en koppling, om inte resurserna
fördelas jämlikt i samhället. Istället för arbetstids-
förkortning pratar vi om effektiviseringar av
fritiden och det så kallade livspusslet.

Bild: LARS-ERIK HÅKANSSON
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 Partiet ser tydligt de negativa konsekvenserna
av privatiseringar men har ingen lösning på
problemet, vi vågar inte tala om återreglering med
hänvisningar till att det skulle inkräkta på ägan-
derätten. Detta trots att flera oreglerade markna-
der historiskt har lagts under statligt monopol när
man insett fördelarna med detta. Järnvägen och
apoteken är exempel på marknader som först
drevs av privata företag men sedan reglerades av
staten för att säkra servicen och det demokratiska
inflytandet, men när den borgerliga regeringen nu
avreglerar dessa marknader vågar inte Socialde-
mokraterna som styr partiet ta en ideologisk
diskussion om varför gemensamt ägande är bättre.
Man protesterar mot privatiseringarna men man
är inte beredd att göra något åt problemet.

För att återigen bli ett seriöst regeringsalterna-

Det hänger på att förändra
EU-politiken
I tider av socialdemokratisk kris vill jag påminna
om Mona Sahlins självsäkra uttalande från 90-
talet – att gubbar med keps inte längre ska känna
igen partiet. Partiet lyckades och nu kan väldigt få
oavsett huvudbonad känna igen Socialdemokrat-
erna. Det som skedde har många namn: höger-
sväng, förnyelse, modernisering, toppstyrning,
nödvändig anpassning till vår tid eller tredje
vägen. Och det är logiskt att den person som gav
den misslyckade omvälvningen ett ansikte avgår.

Ledande socialdemokrater efterlyser nu  för-
nyelse, förändring och tydlighet – samma tomma
signalord som faktiskt väglett socialdemokratin
sedan tidigt 90-tal med känt katastrofresultat.

Verklig förnyelse bortom medieretorik, måste
vara att byta politik, att formulera en färdriktning
bort från dagens kapitulation inför marknads-
liberalismen. Och då når vi kärnfrågan – är verk-
lig förnyelse möjlig?

Varför debatteras inte den verkliga orsaken
bakom de svenska socialdemokraternas och de
europeiska systerpartiernas gigantiska misslyck-
anden – det går inte att bedriva vänsterpolitik, det
vill säga formulera ett tydligt alternativ till hög-
ern, så länge vi lägger oss platt för EU.

Idéer om att socialdemokratin på nytt ska
formulera ett socialt projekt genom aktivera
politiken för sociala framsteg och utjämning blir
en tom charad. Om du inte samtidigt kräver

förändrad EU-politik låtsas du bara att en annan
värld är möjlig.

På 1800-talet slog de forna kolonialmakterna
sönder fungerande ekonomier i tredje världen,
lade beslag på egendom och öppnade nya mark-
nader med våld. I dag sker det medelst politik via
den Europeiska unionen. Socialdemokratin
övergav målet om full sysselsättning för infla-
tionsbekämpning, den så kallade normpolitiken
som en del av en vidare EU-anpassning.

Drygt tio år senare var Göran Persson bäst i
EU-klassen på att avreglera och målet för Sveri-
ges ordförandeskap var att resten av Europa skulle
följa vårt exempel och öppna nya marknader åt
kapitalet. Det innebar förvisso förnyelse, föränd-
ring och tydlighet, men var det önskvärt, nödvän-
digt eller på något sätt förenligt med arbetarrörel-
sens värderingar?

Jag läser i Flamman att 700 franska ekonomer,
med flera, har formulerat ett protestmanifest mot
EU:s misslyckade ”marknadsdiktatur”. Mot
budgetdisciplin, privatiseringar, avregleringar och
krympande skattesatser, alltså raserandet av de
europeiska välfärdsstaterna.. Men i Sverige be-
traktas fortfarande självklar EU- och marknads-
kritik som obskyr extremism.

Socialdemokraterna lovade oss ett rött Europa
men inte ens det sociala Europa är möjligt. Verk-
lig socialdemokratisk förnyelse är inte realistiskt
så länge partiet inte bestämmer sig för att bedriva
en självständig politik utan EU:s nyliberala
tvångströja.

Ann-Charlott Altstadt

tiv behöver Socialdemokraterna åter bli ett visio-
närt parti, med en strävan framåt för ett annat
samhälle; ett mer jämlikt och socialistiskt sam-
hälle, med en samhällsutveckling som inte be-
gränsas av borgerliga dogmer om ekonomiska
spelregler. Vi måste bli ett parti som vågar ut-
mana det ekonomiska systemet vi lever under och
inse att ett stort gemensamt ägande är en grund-
förutsättning för att någonsin nå riktig demo-
krati. Ekonomiska intressen får aldrig gå före
människorna som påverkas utav dem. Vi är soci-
aldemokrater för socialdemokrati och vi är över-
tygade om att först när partiet är ett tydligt
alternativ till dagens regering kan vi vinna tillbaka
makten: Ingen vill rösta på ett borgerligt b-lag.

Alexander Lindholm [s]
Gabriel Blomberg [s]
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Massprotest mot irländskt
sparpaket
Mer än 100.000 irländare gick på lördagen den
27 november ut på gatorna i Dublin för att pro-
testera mot regeringens, EU:s och IMF:s brutala
ekonomiska politik. Demonstrationen tågade till
huvudpostkontoret i Dublin, alltsedan påsk-
upproret 1916 platsen för stora manifestationer.

Orsaken till krisen är den överhettning av
ekonomin som Irland drabbades av under slutet
på 1990-talet och början av 2000-talet. Irland
lockade transnationella företag med EU:s lägsta
företagsskatter. Exporten ökade kraftigt. Reger-
ingen sänkte skatterna och gav bygg- och invest-
mentbolagen möjligheter att göra stora skatteav-
drag. Dessutom avreglerades banksektorn. Speku-
lationen tog fart. Tomter och byggprojekt
snurrade i en växande prisbubbla.

ICTU, irländska LO, och enstaka ekonomer
varnade för den osunda utvecklingen. Regeringen
lyssnade inte. Dåvarande finansminister, sede-
mera EU-kommissionär, Charlie McCreevy
uttalade att ”det som är bra för företagen är bra
för Irland AB”.

Medlemskapet i EU medverkade till och
förvärrade Irlands problemen. Finansmarknadens
spekulanter hade getts fria tyglar på EU:s inre
marknad och den av ECB, Europeiska central-
banken i Frankfurt, fastställda räntan var för låg
för den överhettade ekonomin.

För drygt två år sedan sprack spekulations-
bubblan och den irländska ekonomin sjönk som
en sten. Två stora krispaket drabbade landet i
april och december 2009.

I ett försök att lugna marknaderna meddelade
regeringen att den garanterade bankernas samt-
liga förluster. Två år senare har fastighetspriserna
rasat med 50–60 procent och bankerna tvingas stå
med obetalda lån.

För att hålla finanssystemet vid liv har reger-
ingen pumpat in 30 miljarder euro i de numera
statligt ägda Anglo Irish Bank, Irish Nationwide
och Educational Building Society. Totalt väntas
banknotan sluta på 45-50 miljarder euro.

Irland har ett budgetunderskott på 32 procent
av BNP, mer än tio gånger som stort som den av
EU tillåtna gränsen på 3 procent av BNP, och
statsskulden växer.

De senaste årens åtstramningar och ned-
skärningar har fått arbetslösheten att explodera

och är nu uppe i 18 procent. Mer än 100.000
personer förväntas utvandra nästa år.

För ett par veckor sedan tvingades den irländ-
ska regeringen att ansöka om nödlån från EU och
IMF, Internationella valutafonden. På söndagen,
dagen efter den stora demonstrationen i Dublin,
kom Euroländerna på ett extrainkallat finansmin-
istermöte i Bryssel överens om att tillsammans
med IMF låna ut 85 miljarder euro för att Irland
ska klara sina framtida skuldbetalningar.

Av lånet på 85 miljarder euro kommer 35
miljarder vara öronmärkta för Irlands konkurs-
mässiga banker. Resten, 50 miljarder euro, ska
hjälpa den irländska staten att betala räntor på
sina lån.

Men EU och IMF idkar inte välgörenhet,
dessa nyliberala institutioner kommer att ställa
stenhårda krav. Irland, som historiskt kämpat mer
än de flesta för sin självständighet, tvingas accep-
tera ekonomiskt förmyndarskap.

Onsdagen den 24 november lade den irländska
regeringen fram en 140 sidor tjock fyraårig
budgetplan som ska få Irland att uppfylla EU:s
och IMF:s villkor. Budgetutgifterna ska kapas
med en femtedel till 2014. Irland ska spara sam-
manlagt 15 miljarder euro under perioden, 6
miljarder av dessa ska tas redan 2011. Totalt
kommer 5 miljarder euro att håvas in genom
höjda skatter, medan resterande 10 miljarder euro
ska komma från nedskärningar.

Totalt väntas närmare 25.000 statligt anställda
få lämna sina jobb, samtidigt som minimilönerna
kommer att sänkas med en euro 7,65 euro per
timme [70 kronor]. Dessutom ska lönerna för
nyanställda kapas med 10 procent och skatte-
lättnaderna för pensionärer stramas åt.

I övrigt kommer momsen att höjas från 21 till
23 procent och en fastighetsskatt att införas. Det
är dock ännu inte tal om att sälja av tillgångar för
att minska skuldbördan eller höja bolagsskatten
på 12,5 procent, uttalade premiärminister Brian
Cowen.

Den av EU och IMF dikterade krispolitiken
innebär att EU och IMF lånar ut pengar till den
irländska staten som därmed kan garantera att de
tidigare privata irländska bankerna i sin tur kan
betala tillbaka lånade pengar till tyska och britt-
iska banker som är de största fordringsägarna.

Som det stod på demonstrationsplakaten i
Dublin: ”Det är arbetarna som betalar för krisen.
Inte bankerna.”

Gösta Torstensson
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Nu betalar vi för det vi
röstade nej till
Detta är läget: Sverige är inte med i EMU,
en majoritet i detta land hade förnuft nog att
gå emot hela etablissemanget och säga nej
till euron 2003 - men trots det är vi nu på
väg att betala för de skadeverkningar som
euron åsamkat den irländska och den euro-
peiska ekonomin.

Det är inte precis sådant som stärker
förtroendet för de politiska eliterna. Att
detta Irland dessutom skaffade sig sina
gyllene år före krisen genom en dramatisk
sänkning av bolagsskatten gör inte saken
roligare: Vi betalar nu också för nyliberala
synder.

Det är inte ens säkert att de kommande
stödpaketen hjälper och vill det sig riktigt
illa börjar snart Spanien, EU:s femte största
ekonomi, krisa på allvar. Då kommer än
större stödpaket att behövas. Och om de inte
räcker, ja, då spricker till slut denna tvångs-
tröja som kallas för euron sönder.

Bara så kan ekonomierna andas fritt.
Göran Greider

Möt åtstramningarna med
kompromisslöst motstånd
Jag reste genom Tyskland förra gången det
skälvde till i eurozonen. Löpsedlarna exploderade
i chauvinistiska utfall mot det grekiska folket.
”Faul Griechen” fick bära skulden för den kris
som skapats av internationella banker och en
felkonstruerad valutaunion. De råkade bli först ut
i den långa parad av statskriser som nu följer, med
något halvårs mellanrum. Varje gång med skärpta
motsättningar, inte fred och samförstånd, inom
EMU som följd.

Den här gången är turen kommen till Irland,
och bashingen har börjat. En skarp kontrast till
perioden 1995-2007 då den ”Keltiska tigerns”
snabba tillväxt hyllades i den liberala pressen.
Återskenet från bankernas och de globala post-
lådeföretagens nya glaskontor var bländade, men
på bakgatorna växte samtidigt de sociala klyftorna
till några av de värsta i Europa.

Den irländska banksektorn, med täta band till
både City of London och Frankfurt pumpades
under 00-talet upp till dimensioner inför vilka
den irländska staten blev en ärta i jämförelse. Idag
överstiger bankernas utlandsskulder landets BNP
med 300 procent. Därmed har den irländska
staten reducerats till en krockkudde för finansen –
och det är i den egenskapen det nu är tänkt att
den ska träda i tjänst genom att socialisera de
hastigt surnande förlusterna från kraschen 2008.
Irlands folk är tagna som gisslan i ett globalt
pyramidspel.

Det må skaka förtroendet för Euron ännu en
gång, men sanningen är att den ansökan om
nödlån som Irlands regering nu lämnat in var vad
både EU och marknaden önskade sig. En fram-
gångsrik socialisering av de privata bank-
förlusterna förutsätter drakoniska offentliga
sparåtgärder. De vore mycket svåra att genom-
driva i Tyskland eller Frankrike, men är möjliga
att tvinga på det irländska folket, fångat i fällan
mellan övermäktiga krafter.

Genom Irland kan förluster från flera sam-
mankopplade europeiska banker absorberas.
Därför skuttade marknaderna så glatt när det stod
klart att Irlands regering valde decennier av
krispolitik och livegenskap framför att låta ban-
kerna falla. Vilket vore ett fullt möjligt alternativ.

ECB-lånen som ska finanseria bankstöden
villkoras med krav på hårda offentliga åtstram-

ningar. Under årtionden framåt kommer Irlands
folk få betala tillbaka, leva på knä. Då är Intel,
Microsoft, Pfizer och de andra globala storföre-
tagen som stannade till på ön för att dra nytta av
de förmånliga villkoren, redan på väg till andra
platser. Deras lojaliteter sitter inte djupare än så.
Kvar står tomma anläggningar, förfallande infra-
struktur och sargade städer.

Kritiskt i hela illusionsnumret är att lyckas
med skuldbeläggandet. Allt är inte i hamn, en
stark opinion måste övervinnas på Irland. Endast
om det framgångsrikt kan framställas som att det
irländska folket själva bär skulden till krisen kan
nedskärningarna genomdrivas. Därav bashingen.
Och bara om det kan framstå som att EU ”hjäl-
per” Irland, kan livegenskapen fås att framstå som
ett nödvändigt ont. Vänsterns uppgift måste vara
att slå hål på illusionstricken och möta alla åt-
gärdspaket som ökar de sociala klyftorna med
kompromisslöst motstånd. Slaget om Irland är
också vårt slag.

Erik Berg
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Generalstrejk i Portugal
mot EU:s sparkrav
”Mot orättvisorna – en annan politik är nödvän-
dig”. Så löd fackföreningarnas uppmaning i
Portugal när de samlade till generalstrejk. Svaret
blev mangrann uppslutning. Generalstrejken den
24 november lamslog tusentals och åter tusentals
företag i Portugal.

Den socialdemokratiska regeringen planerar
ännu ett stålbad mot arbetarklassen, än en gång
vill de ta ifrån arbetarna vunna rättigheter och
försämra deras liv och ekonomiska standard. Allt
för att tillfredställa EU:s och Internationella
valutafondens krav på lägre budgetunderskott.

I regeringens program står klart vem som ska
betala: Sänkt minimilönen, stora nedskärningar i
den offentliga sektorn, indragna rättigheter i
sjukvården och omsorgen, tiotusentals avske-
dande, högre skatter.

De som regeringen vill tvinga att betala krisen
är inte de som orsakade krisen. Direktörernas och
aktieägarnas spekulationer och kapitalisternas
hänsynslösa penningjakt led landet i sank. Nu får
arbetarna betala. Kapitalisterna och spekulanterna
går fria om den socialistiska regeringen får som
den vill.

Arbetarnas svar kom med generalstrejken. Det
blev som en våg över hela landet, med över 90
procents uppslutning. 60 procent av alla bussar
stod stilla. 75 procent av alla tåg och alla tunnel-
banevagnar uteblev. Nästan inget flyg från Lissa-
bon, Porto, Faro eller Azorerna lyfte. Alla hamnar
stängde, så det var inga båtar till havs. Allt enligt
fackföreningarnas beslut.

På liknande sätt såg det ut vid sjukhusen och
posten. I stort sätt stängde också alla skolor över
hela landet. Lärarnas uppslutning var nästan 100
procent. Samma gäller renhållningen. Inte ett
gram sopor kördes bort efter klockan 24.00 den
23 november.

Även i den produktiva sektorn hade general-
strejken stort genomslag. Det var ingen verksam-
het vid bilfabrikerna Auto-Europa, Renault-
Cacia, Mitsubishi, Tudor e Camac.

Vid varven i Viana do Castelo, Arsenal do
Alfeite, Lisnave med flera stod allt stilla. Samma
gällde vid cement- och glasindustrierna CNE,
Atlantis/Vista Alegre, SaintGobain/Covina,
Cinca Lusoceran.

Även vid kläd- och skoindustrierna Grupo

Paulo Oliveira, Têxtil Almeida e Filhos, Califa
och Triunph e KIAIA var strejken massiv, liksom
inom livsmedelsektorn och industrier som
CentralCer och Kraft Foods.

På arbetsplatser där arbetarna har få rättighe-
ter och dålig trygghet, som vid telefon-
försäljningen i så kallade ”call center”, var delta-
gandet i strejken så högt som 75 procent.

Sällan har Portugal skådat en så välgenomförd
och omfattande generalstrejk.

På flera ställen försökte polisen hindra
strejkvakterna att ta plats vid dörrar och grindar.
Men inför mängden av strejkande fick de böja sig.
Detta hände till exempel vid den stora järnväg-
stationen S. Bento i staden Porto i norra Portugal.
Enbart det antalet tåg som strejkledningen hade
beslutat om, fick lämna centralen. Det var ingen
tvekan om vem som bestämde. Den här situatio-
nen var genomgående för hela landet.

Över hela Portugal, i alla samhällets sektorer
och bland så väl äldre som yngre, var uppslut-
ningen i generalstrejken massiv. Tiotusentals
ungdomar deltog för första gången i en strejk.
Det skulle vara märkligt om generalstrejken inte
lämnar spår i det politiska livet. Förhoppningsvis
kommer den portugisiska regeringen att tvingas
tänka om.

Mario Sousa

Bild: LARS-ERIK HÅKANSSON
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EU bestämmer över svensk
arbetsmarknad
Bemanningsdirektivet, dvs. EU:s ministerråds och
EU-parlamentets direktiv ”om arbetstagare som
hyrs ut av bemanningsföretag”, trädde i kraft den
5 december 2008.

EU:s bemanningsdirektiv är ”tillämpligt på
arbetstagare som har ett anställningskontrakt eller
anställningsförhållande med ett bemannings-
företag och som hyrs ut till kundföretag för att
temporärt arbeta under deras kontroll och led-
ning”.

Direktivet har två motstridiga syften. För det
första att ”skydda arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag” genom att garantera ”princi-
pen om likabehandling”.

För det andra att ”fastställa en lämplig ram för
anlitande av arbetskraft som hyrs ut av
bemanningsföretag för att effektivt bidra till att
skapa arbetstillfällen och till att utveckla flexibla
arbetsformer”.

Det slås fast att direktiv inte ska ”påverka
tillämpningen av nationell lagstiftning när det
gäller definitionerna av lön, anställningskontrakt,
anställningsförhållande eller arbetstagare”.

Samtidigt är medlemsstaterna skyldiga att
avskaffa ”omotiverade hinder” för anlitande av
bemanningsföretag: ”Begränsningar eller förbud
mot anlitande av arbetskraft som hyrs ut av
bemanningsföretag får endast motiveras av
allmänintresset, särskilt arbetstagarnas skydd,
kraven på hälsa och säkerhet i arbetet eller beho-
vet av att garantera att arbetsmarknaden fungerar
väl och att missbruk förhindras.”

Medlemsstaterna ska ”göra en översyn av
eventuella begränsningar eller förbud mot arbete
som utförs av personal som hyrs ut av bemann-
ingsföretag” för att kontrollera om de kan ”moti-
veras av allmänintresset” eller för att förhindras
”missbruk”.

Det kan låta betryggande. Men vad som är att
betrakta som ”allmänintresset” eller ”missbruk”
kommer att avgöras av EU:s myndigheter, inte av
de enskilda medlemsstaternas parlament.

Förhållandet mellan bemanningsdirektivet och
EU:s så kallade utstationeringsdirektivet är, enligt
alliansregeringen, ”inte helt klart”.

Det kan noteras att skäl 22 i bemannings-
direktivet anger att direktivet ska genomföras
utan att det påverkar tillämpningen av

utstationeringsdirektivet. Enligt
utstationeringsdirektivet ska värdlandets
minimivillkor inom de områden som anges i
direktivet tillämpas på anställda i bemannings-
företag som utstationeras från ett annat med-
lemsland. Enligt direktivet, såsom det tolkats i
bland annat Lavaldomen, får fackförbunden inte
kräva högre lön än minimilön.

Men enligt artikel 3.9 i utstationerings-
direktivet kan medlemsstaterna fastställa att
utländska bemanningsföretag ska garantera
utstationerade arbetstagare samma villkor som de
som tillämpas för tillfälligt anställda i det land där
arbetet utförs. Med tillfälligt anställda avses i
utstationeringsdirektivet arbetstagare som är
anställda i bemanningsföretag.

Återigen en motstridighet. EU-rätten är allt
som oftast resultat av nödtvungna kompromisser
mellan spretande intressen, vilket öppnar för
skiftande tolkningar.

Bemanningsföretagens förbundsdirektör
Henrik Bäckström anser att det kommer att vara
tillräckligt att utländska bemanningsföretag
betalar minimilöner.

– Utländska företag går ju på utstationerings-
lagens hårda kärna om personalen är i Sverige
mindre än sex månader, säger han till [eu och
facket].

LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson säger till att
bemanningsdirektivet är flexibelt och ger
medlemsländerna stort handlingsutrymme.

– Jag vet inte vad Bäckström bygger sina
uppgifter på eller vad han avser med minimilön i
sammanhanget. Min bedömning är att Bäck-
ströms uppgifter är felaktiga, säger han.

Inte underligt att regeringens utredare, profes-
sor Birgitta Nyström, ännu en gång har fått
förlängd tid på sig att lägga fram förslag om hur
bemanningsdirektivet ska implementeras i svensk
lagstiftning. Utredningen skulle ha varit klar den
29 oktober. I ett nytt direktiv skriver regeringen
att utredningen ska vara klar den 28 januari 2011.
EU-direktivet ska vara genomfört i medlemssta-
terna senast den 5 december 2011.

Oavsett vad Birgitta Nyström föreslår innebär
EU-direktivet att vilka villkor som ska gälla på
svensk arbetsmarknad i framtiden inte avgörs av
avtal mellan arbetsmarknadens parter eller av de
folkvalda riksdagsledamöterna i Stockholm, utan
av EU-kommissionen i Bryssel och EU-domsto-
len i Luxemburg.

Gösta Torstensson
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