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[eu och facket]

Alliansens förlegade
normpolitik
Det har nu gått mer än 20 år sedan Sverige hade
full sysselsättning. 1990 var omkring 83 procent
sysselsatta, och 2 procent arbetslösa. 2010 var
endast 74 procent sysselsatta och arbetslösheten
var 8 procent. Även om konjunkturläget skiljer, så
har vi inte på 20 år ens i högkonjunktur varit i
närheten av full sysselsättning.

Med en trovärdig politik för full sysselsättning
kan arbetarrörelsen utgöra ett verkligt alternativ
och utmana nuvarande regering. För alliansen
driver nu en förlegad normpolitik från 90-talet
till sin spets – med bristande efterfrågan, passiv
arbetsmarknadspolitik, och växande klyftor. Men
just detta normtänkande ligger också som en våt
filt över våra egna reformambitioner. Normpolitik
är ett löst sammansatt begrepp för marknads-
liberala teorier skapade av högerekonomer som
Milton Friedman och Robert Lucas. Man skulle
kunna förklara det med ett tillspetsat exempel.

Tänk att ett butiksbiträde sitter på bussen på
väg till jobbet. I tidningen läser hon att Riksbank-
en ska ha ett möte. Baserat på tidigare insamlad
information inser hon att räntan ska sänkas för att
stimulera ekonomin. Som den rationella arbetare
hon är inser hon att detta kommer att leda till
ökad efterfrågan och en viss ökning av prisnivån.
Blixtsnabbt gör hon ett ekonomiskt rationellt
överslag om sin framtida förväntade reallön. Hon

inser att den då kommer att minska eftersom
inflationen kommer att öka. Vid nästa hållplats
hoppar hon därför av bussen och åker hem för att
minska sitt arbetsutbud i exakt proportion till den
minskade reallönen. Då alla arbetare har lika
rationella förväntningar kommer alla samtidigt
att göra detsamma. Den normpolitiska slutsatsen
blir då att keynesiansk politik inte fungerar: det
går inte för staten att föra en ekonomisk stabili-
seringspolitik, eftersom marknaden alltid anpass-
ar sig. Det är därför bättre att slå fast normer och
hålla sig till dem – så lär sig alla aktörer till sist
denna läxa, även om det kostar.

Visst kan man skratta åt detta verklighets-
främmande ekonomiska tänkande. Men skrattet
fastnar i halsen när man inser att det är just ett
sådant ekonomiskt tänkande som ligger bakom
nuvarande massarbetslöshet och sociala utslag-
ning.

Att inse att normpolitiken har misslyckats och
ersätta den med något nytt betyder inte att man
ska återgå till 70- och 80-talens ekonomiska
politik. Varje tid har sina särdrag.

Men vi måste inse att det är möjligt att refor-
mera nuvarande ekonomisk-politiska överbygg-
nad. Vi kan investera i utbildning, aktiv arbets-
marknadspolitik, offentlig sektor, samt klimat-
vänlig ny- och ombyggnad av bostäder och infra-
struktur. Visst det kostar, men vad kostar massar-
betslösheten?

Stefan Carlén
förbundsekonom Handels
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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, 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

Marcus Carlstedt, Lärarnas Riksförbund
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Strejkrätten inskränks i
Ungern
Kritiken mot Ungerns nya medielag har varit
kraftig. Men i skuggan av kritikerstormen har två
andra lagar trätt i kraft – lagar som inskränker
strejkrätten och ger myndigheterna full rätt att
säga upp obekväma statsanställda.

Ungerska oppositionspolitiker menar att
medielagen bara är en ur en hel katalog av ode-
mokratiska lagar som regeringspartiet Fidesz
drivit igenom. Hela 157 nya lagar och nio
grundlagsändringar har tillkommit sedan
regeringsskiftet.

Uppståndelsen kring medielagen har flyttat
blickpunkten från två andra lagar som av den
radikala oppositionen i Ungern uppfattas som
mycket större hot mot den demokratiska utveck-
lingen än vad medialagen utgör. De lagarna
begränsar strejkrätten och ger myndigheterna full
rätt att säga upp statsanställda med motiveringen
att de inte är nog effektiva.

Det är redan tusentals personer som blivit
utslängda från sina jobb inom statsförvaltning,
forskning och media. Regeringen har en väldigt
brutal framtoning, säger Tamás Gáspár Miklós,
universitetslärare i Budapest och ledare för Ung-
erns Gröna Vänsterparti, till tidningen Arbetaren.

Han riktar stark kritik mot att internationell
media inte uppmärksammat de många

lagändringarna som tillkommit under president
Viktor Orbáns tid.

– Som du förstår så är jag väldigt bitter över
att allt fokus ligger på medielagen när det andra
som händer här egentligen är en stor attack mot
hela samhället, säger Tamás Gáspár Miklós.

Den andra lagen gäller inskränkningar i strejk-
rätten för personer som arbetar i offentlig verk-
samhet.

Regeringen har fråntagit facken deras rätt att
strejka om det råder oenighet mellan arbetsgivare
och fackförbund om verksamheten klassas som
nödvändig för att upprätthålla samhällsservicen.
Om servicen är nödvändig eller inte ska avgöras i
domstol.

Tamás Gáspár Miklós menar att regeringen
genomfört flera försämringar för de allra fatti-
gaste. Den har ändrat antal månader för hur länge
en person får arbetslöshetsersättning – från nio
månader till tre.

– De har även infört samma skatt för alla, 16
procent. Detta gynnar de allra rikaste och det
övre skiktet av medelklassen men är en stor
försämring för de fattiga.

Trots lagändringarna har de inhemska protes-
terna mot inskränkningarna i strejkrätten och
uppsägningarna av statsanställda har varit få.

– Fackföreningarna är väldigt svaga här,
organisationsgraden är låg, säger Tamás Gáspár
Miklós.

Gösta Torstensson

Bild: ROBERT NYBERG



[4] eu och facket | februari 2011

Fri rörlighet för
bemanningsföretag
För några veckor sedan presenterade regeringens
utredare Birgitta Nyström ett förslag till
bemanningslag, ”Lag om uthyrning av arbetsta-
gare”.

Bakgrunden är att EU tagit fram ett
bemanningsdirektiv som medlemsstaterna åläggs
att genomföra. Bemanningsdirektivet har två
motstridiga syften. Dels ska ”onödiga och otil-
låtna hinder för bemanningsarbete undanröjas”,
dels ska anställda i bemanningsföretag garanteras
samma rättigheter som anställda i kundföretagen,
i enlighet med direktivets ”likabehandlings-
princip”.

I ett pressmeddelande från LO välkomnas
merparten av lagförslaget, eftersom bemannings-
utredningen ”i allt väsentligt lyckas införliva EU:s
bemanningsdirektiv så att det anknyter till tradi-
tionerna på svensk arbetsmarknad”.

Inte med ett ord nämns att lagförslaget bygger
på ett direktiv som syftar till att undanröja hinder
för bemanningsföretagens verksamhet. Frågan är
om det syftet ens står klart för LO:s ledare.

– Jag hade välkomnat ett förbud mot perma-
nent bemanningsverksamhet. Det skulle kunna
förhindra att trygga anställningar byts ut mot
anställningar i bemanningsföretag, kommenterar
LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

Så sent som i förra årets stora avtalsrörelse
skulle facket göra bemanningsfrågan till en strids-
fråga för att förhindra att arbetsköparna utnyttjar
bemanningsföretag för att undgå rätten till åter-
anställning. Nu blev det inte så mycket strid kring
stridsfrågan, men i de flesta fall avtalades om
någon form av regler för vad som gäller för att

hyra in arbetare från bemanningsföretag.
Vad dessa avtalsskrivningar är värda om EU:s

bemanningsdirektiv ska råda är oklart, och facket
ställer ens inte frågan. Utredaren Birgitta Ny-
ström säger att det ligger utanför hennes uppdrag
att ta ställning i frågan om inhyrning av uppsagda
arbetare.

Enligt direktivet får begränsningar och förbud
mot bemanningsföretag enbart motiveras av
”allmänintresset”. Vad som är allmänintresse
konkretiseras inte mer än att de bemanningsan-
ställdas skydd och kraven på hälsa och säkerhet i
arbetet särskilt ska beaktas.

Svenskt Näringsliv efterlyser särskilt möjlig-
heten att åsidosätta kollektivavtal med skriv-
ningar som de anser hindrar rätten att anlita
bemanningsföretag, eftersom det ”finns regler i
många lokala och centrala kollektivavtal som kan
utgöra begränsningar i den rätten och nya sådana
avtal kan dessutom träffas i framtiden”.

– Det måste vara möjligt att pröva i domstol
om avtal som påverkar möjligheten att anlita
bemanningsföretag är förenliga med
bemanningsdirektivet. I annat fall har Sverige
inte uppfyllt direktivets krav. Det är obegripligt
att utredningen inte har lagt något sådant förslag
och därför måste uthyrningslagen kompletteras i
detta avseende, menar Niklas Beckman, arbets-
rättsjurist på Svenskt Näringsliv.

SVENSKT NÄRINGSLIV, LIKSOM branschorganisationen
Bemanningsföretagen, upprörs dessutom över att
lagförslaget innebär att inhyrda arbetare från
andra EU-länder ska ha samma villkor som
svenska bemanningsanställda.

– Utredningen föreslår, i strid med EU-rätten,
att det ska bli lättare för fackliga organisationer
att vidta stridsåtgärder mot utländska
bemanningsföretag som utför tillfälligt arbete i
Sverige.

Enligt förslaget ska de fackliga organisation-
erna tillåtas att kräva villkor utöver de gällande
miniminivåerna och utländska kollektivavtal ska
inte beaktas på samma sätt som svenska.

– Det är just sådana lagar som EU-domstolen
har underkänt som diskriminerande och strid-
ande mot den fria rörligheten av tjänster i bland
annat Lavalmålet, säger Niklas Beckman.

Nu ska lagförslaget ut på sedvanlig remiss-
runda. Den 5 december ska EU:s bemannings-
direktiv vara införlivat i samtliga medlemsstater.

Gösta Torstensson

Bild: ROBERT NYBERG
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Allt fler människor hyrs ut
Förra året ökade mängden uthyrd personal kraf-
tigt och var uppe i 61.000 personer [1,5 procent
av den arbetsföra befolkningen]. Ökningen sker
framför allt i västra och östra Sverige.
Uthyrningen ökar mest i industrin och det är
framför allt tjänstemän som hyrs ut.

I Sverige finns 411 bemanningsföretag. Bran-
schens jättar är Manpower, Proffice och Adecco.
Majoriteten av de anställda är tjänstemän som
arbetar inom privat sektor. Bemanningsföretagen
är en arbetsgivarorganisation inom Almega [som
tillhör Svenskt Näringsliv]. Medlemsföretagen
har kollektivavtal.

Enligt statistik från Bemanningsföretagen
hade branschen den högsta omsättningen någon-
sin under det sista kvartalet förra året.

För hela året 2010 var siffrorna uppe på
samma höga nivå som 2008, som var uthyrnings-
branschens bästa år hittills. Jämfört med krisåret
2009 ökade uthyrningen förra året med en tredje-
del.

Livs och Marabou gör upp i det tysta
Bemanningsfrågan avgörs inte i domstol. Fack-
förbundet Livs och Marabou har gjort upp om en
förlikning i det jättelika rättsfallet som skulle
bringa klarhet i inhyrningen.

Det var i slutet av 2004 som Marabou sade
upp 130 anställda på grund av arbetsbrist. Redan
efter ett par veckor ökade personalstyrkan igen,
men i stället för att återanställa de uppsagda valde
Marabou att hyra in personal från ett
bemanningsföretag.

Enligt Livs valde Marabou ut vilka före detta
anställda som bemanningsföretaget skulle anställa
för uppdraget, och de använde på så sätt
inhyrningen för att kringgå lagens turordnings-
regler vid återanställning.

Stämningsansökan som lämnades till
Arbetsdomstolen gällde runt hundra personer
och Livs krävde mer än 60 miljoner i skadestånd.

Förlikningen skedde i det tysta för några
veckor sedan. Livs andre ordförande Gerhard
Lindberg är nöjd med uppgörelsen. Men vad den
innebär och hur mycket facket och de drabbade
får i ekonomisk ersättning, vill han inte säga
något om.

– Det ingår i överenskommelsem att inte
kommentera det, men vi är nöjda med att det här
blivit löst, säger Gerhard Lindberg.

Rekordomsättning för
bemanningsbolag
Det sista kvartalet förra året omsatte de svenska
bemanningsföretagen fem miljarder kronor. Det
är den högsta omsättningssiffran genom tiderna.

Bemanningsföretaget Uniflex ökade sin om-
sättning med 80 procent om man jämför fjärde
kvartalet 2010 med samma period året innan.
Under helåret omsatte man 1,2 miljarder kronor.

– Vi har aldrig omsatt så mycket som nu. Det
är i första hand exportindustrin som driver ut-
vecklingen, Jan Bengtsson, som är vd för Uniflex.
När industrin säljer mer spiller det över till trans-
port- och logistiksektorn.

Hans erfarenhet är att efter varje lågkonjunk-
tur kommer efterfrågan på bemanningsföretags
tjänster tillbaka på en ny och högre nivå.

– Företagen vill ha mer flexibilitet, säger Jan
Bengtsson.

Uniflex behöver också skapa flexibilitet för den
egna verksamheten, inte minst inom byggsektorn.
Det löser man med samarbete med utländska
företag.

– Vi tar in och anställer byggnadsarbetare med
svenska villkor och löner. Oftast handlar det om
mellan 6 och 18 månader. Det kommer vi nog att
få se mer av, säger Jan Bengtsson.

Bild: ROBERT NYBERG
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EU-dom strider mot ILO-
konvention
De senaste åren har EU-domstolen avkunnat
flera kontroversiella domar som ökar risken för
social dumpning och stärker marknadens rättig-
heter på bekostnad av arbetstagarnas dito.

Inom diskussionen om svensk arbetsrätt för-
knippas EU-domstolen främst med den så kallade
Lavaldomen. Det lettiska byggföretaget Laval un
Partneri, som vunnit en offentlig upphandling om
att bygga om en skola i Vaxholm, nekade att
teckna kollektivavtal med Byggnads. Fackförbun-
det, som befarade social dumpning, valde att sätta
arbetsplatsen i blockad. Företaget ansåg att
blockaden stred mot EU:s lagstiftning om fri
rörlighet för tjänster på den inre marknaden och
stämde, finansierade av Svenskt Näringsliv,
Byggnads i Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen kunde dock inte avgöra om
den svenska konflikträtten eller den europeiska
rätten till rörlighet vägde tyngst, och hänsköt
frågan till EU-domstolen.

2007 avkunnade domstolen sin dom. Visserli-
gen, menade domstolen, hade nationella fack rätt
att vidta stridsåtgärder mot utländska företag.
Men konflikträtten hade gränser. Facket hade rätt
att ställa krav rörande den utländska arbetskraf-
ten. Men att kräva likabehandling vad gäller löner
och villkor stred mot reglerna i EU:s
utstationeringsdirektiv. Därmed hade en juridisk
instans i Luxemburg öppnat för en långtgående
social dumpning på svensk mark.

Ett annat utslag som upprört Europas

fackföreningsrörelse är den så kallade
Rüffertdomen. I april 2008 meddelade EU-
domstolen att den tyska delstaten Niedersachsen
inte hade rätt att kräva att utländska företag som
vinner offentliga upphandlingar ska följa lokala
kollektivavtal. Målen skiljer sig åt så till vida att
det ena handlar om vad en fackförening har rätt
att kräva och det andra om vad en offentlig in-
stans har möjlighet att begära. Men de förenas av
att båda handlar om hur social trygghet ska
värderas i relation till kapitalets frihet. Och av att
EU-domstolen i båda fallen dömt till kapitalets
fördel.

Nu går några av världens mest respekterade
auktoriteter inom den internationella arbetsrätten
till attack mot EU-domstolen med anledning av
Rüffertdomen. I en rapport för det europeiska
fackliga forskningsinstitutet ETUI underkänner
professorerna Niklas Bruun vid Helsingfors
universitet och Antoine Jacobs vid universitetet i
holländska Tillburg domstolens resonemang.
Domen, menar de, ignorerar helt ILO:s konven-
tion 94, enligt vilken stater som ratificerat
konventionen är skyldiga att se till att kontrakt
för offentliga projekt innehåller sociala klausuler
som tar hänsyn till lokala kollektivavtal.

EU-domstolen har överhuvudtaget inte nämnt
konventionen i sitt utslag. Flera bedömare gör
tolkningen att detta beror på att Tyskland de
facto aldrig ratificerat konventionen, men ETUI:s
rapportörer underkänner även detta. ILO slog
redan 1998, hävdar de i rapporten, fast att kon-
vention 94 gäller för alla anslutna medlemsstater,
och domstolen gjorde fel som inte beaktade den.

Gösta Torstensson

Utländska arbetare lever farligt
Utländska arbetare i Danmark jobbar under
livsfarliga förhållanden, rapporterar LO-tid-
ningen. Danska arbetsmiljöverkets inspektion
visar att 85 procent av de utländska företagen
som undersökts hade allvarliga brister.

– I fyra av fem fall hade arbetsmiljön hos de
prickade företagen så allvarliga problem att
arbetet stoppades på en gång, säger Tanja Krabbe
på danska Arbeidstilsynet, motsvarande svenska
Arbetsmiljöverket, till LO-tidningen.

Sedan den 1 juni förra året ingår det i
Arbeidstilsynets uppdrag att systematiskt under-
söka arbetsmiljön på utländska företag som har
utstationerat arbetskraft i Danmark.

Stramare politiska tyglar inom EU
Inom EU pågår en process som ytterligare ska
strama åt tyglarna för finanspolitiken i EU:s
medlemsländer, framför allt för de 17
Euroländerna.

I januari presenterade EU-kommissionen sin
”tillväxtrapport” som ska visa vägen för medlems-
ländernas budgetar 2012. Där uppmanas reger-
ingarna att snabba på bantningen av underskott
och statsskulder. De manas dessutom till
”strukturreformer” som att höja pensionsåldern
och att avveckla indexerade löner.

Enligt planen ska EU-ledarna vid sitt topp-
möte i juni besluta om specifika budget-
rekommendationer för varje medlemsland.
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Lavaldomen går igen i
Tyskland
Den 15 juli förra året föll en dom i EU:s domstol
[C-271/08] som har kommit att benämnas ”Nya
Laval”. Tyskland dömdes till fördragsbrott mot
etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla
tjänster. Arbetsmarknadsparterna förlorade sin
frihet att förhandla fram kollektivavtalslösningar.

Ett antal tyska kommuner har genom kollek-
tivavtal avsatt en del av lönerna till pensioner.
Något som är vanligt i flera länder, däribland
Sverige och Danmark, som försvarade Tyskland i
domstolen. Domstolen hävdar att kommunernas
förfarande strider mot EU:s upphandlingsregler.

Kommunerna borde istället ha sänt ut förslag-
en till hela EU och begärt in anbud. Därefter anta
det billigaste alternativet. Oaktat om det är ett
grekiskt, rumänskt eller tyskt försäkringsbolag
som vinner upphandlingen.

Två domar anförs som prejudicerande. Dels
Viking Line och dels Laval som det hänvisas till
på flera ställen i domen. I domslutet poängteras
att dessa domar har förtydligat att det finns
begränsningar för arbetsmarknadsparterna att
kunna förhandla fram kollektivavtal om de skulle
komma i konflikt med de fundamentala friheter-
na – alltså etableringsfriheten och den fria rörlig-
heten för kapital, tjänster, varor och personer.

I punkt 43 i domen anförs: ”Även om det
förvisso är riktigt att rätten till kollektiva för-
handlingar åtnjuter ett allmänt grundlagsskydd i
Tyskland enligt 9 § tredje punkten i den tyska
grundlagen genom rätten att bilda föreningar för
att skydda och befrämja arbetsvillkor och ekono-
miska villkor, kvarstår den omständigheten att
denna rätt, såsom föreskrivs i artikel 28 i stadgan,
ska utövas i enlighet med unionsrätten.”

VAD BETYDER DETTA? JO, ATT DET KVITTAR om det i Tysk-
lands grundlag finns ett skydd för att bilda fören-
ingar som förhandlar fram kollektivavtal om
denna nationella rätt skulle komma i konflikt
med unionsrätten.

EU-domstolens avgöranden har samma juri-
diska ställning som fördraget och är överordnade
nationella lagar och grundlagar.

Intressant är också att EU-domstolen använ-
der sig av Lissabonsfördragets stadga om de
grundläggande rättigheterna (artikel 28) för att
motivera sitt beslut om inskränkningar i

förhandlingsfriheten.
Stadgan har ju nu blivit en del av EU:s så

kallade primärrätt och måste därmed utövas i
enlighet med unionsrätten, det vill säga enligt
fördrag och domstolspraxis.

Ops! Här försvann LO-ledningens och SAP-
riksdagsgruppens  huvudargument för att det inte
behövdes något undantag till Lissabonfördraget.

Europafacket menar att det krävs ett juridiskt
bindande protokoll i fördraget som entydigt
klargör att fackliga och sociala rättigheter inte ska
underordnas EU:s fundamentala marknads-
friheter, utan tvärtom vara överordnade dem.

En möjlighet att foga in ett socialt protokoll i
fördraget öppnas i samband med den fördrag-
sändringsprocess som nu pågår bakom lyckta
dörrar i Bryssel. På toppmötet i mars ska Fredrik
Reinfeldt och hans kollegor i de 26 andra EU-
länderna spika fördragsändringen.

LO-ledningen och Socialdemokraterna måste
stödja Europafackets förslag till ett socialt proto-
koll och kräva av regeringen att detta krav ska
framföras under de pågående fördragsförhand-
lingarna.

Eftersom fördragsändringen måste godkännas
av samtliga 27 medlemsländers nationella parla-
ment, så har Sverige vetorätt och därmed ett
utomordentligt förhandlingsläge. Ska fördrag-
sändringen ratificeras i Sverige i enlighet med
Regeringsformen 10 kap.5 § krävs det att minst
75 procent av riksdagens ledamöter röstar för
fördragsändringen. Det betyder att den socialde-
mokratiska riksdagsgruppen av egen kraft kan
förhindra en svensk ratificering med mindre att
det till Lissabonfördraget fogas ett socialt proto-
koll av den modell som Europafacket utarbetat.

Gösta Torstensson

Bild: ROBERT NYBERG
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Att sätta bocken som
trädgårdsmästare
EU har – liksom Norge gjort en finanskris-
utvärdering. Men där utvärderingen i Norge var
någorlunda allsidigt sammansatt, var EU:s ohygg-
ligt ensidig och snäv. Med ett undantag – kanske
– har alla medlemmar i EU:s finanskrisgrupp
varit förkämpar för en avreglerad finanssektor och
har stått för den stenhårda nyliberalism som ledde
fram till finanskrisen.

Lehman Brothers, Goldman Sachs, Citigroup
och BNP Paribas – dessa var bland världens
största finanskoncerner och samtidigt dem som
var och en på sitt sätt bidrog till att kasta in
världen i den största finanskrisen på över 70 år.
Halva EU:s finanskrisgrupp som fått namnet
”högnivågruppen”, kom från Lehman Brothers,
Goldman Sachs, Citigroup och BNP Paribas.

Exemplet Goldman Sachs illustrerar vad dessa
fyra finanskoncerner har stått för.

Den USA-baserade investeringsbanken har
tjänat enormt på den finanskris som har drabbat
skattebetalare och löntagare både i Europa och
USA. Banken har drivit miljoner människor ut i
svält med matvaruspekulation och bidragit till att
krisen i Grekland blev extra kraftig och att
räddningsåtgärderna både i USA och i Europa
kom allt för sent.

I april 2010 öppnade finansmyndigheten i
USA ett mål mot Goldman Sachs för att de hade

svindlat amerikanska husägare på miljarder dollar
och fört europeiska finanssällskap bakom ljuset.
Goldman Sachs hade ingått samarbete med en
stor hedgefond som satsade stora summor för att
få satsa mot så kallade CDO-obligationer, stora
och oöversiktliga skuldpaket såldes till dem som
inte förstod vad de köpte. Goldman Sachs ville å
ena sidan tjäna stora pengar allt eftersom dessa
CDO-obligationer blev värdelösa. Å andra sidan
klarade Goldman Sachs att förlänga livet på
marknaden för CDO-obligationer genom att få
till en enorm försäljning av sådana obligationer
till bland andra tyska IKB Deutsche Industrie-
bank och nederländska ABN Amro. Både IKB
Deutsche Industriebank och ABN Amro fick
stora förluster som i sista hand tyska, nederländ-
ska och brittiska skattebetalare fick bära. Men
Goldman Sachs tjänade på det.

Trots allt Goldman Sachs stått för, blev banken
indragen då EU skulle utveckla sin strategi för
finansiella tjänster 2004, då reglering av
hedgefonder skulle övervägas 2008 och då politi-
ken till derivatmarknaden skulle utformas.

MEN LÅT OSS SE PÅ MEDLEMMARNA I ”högnivågruppen”
till EU i tur och ordning: Ledare blev Jacques de
Larosière, rådgivare för BNP Paribas, idag kanske
den största insättningsbanken. I den aktuella
debatten har han argumenterat för att ”det inte
behövs mer reglering” och att det är tillräckligt
med ”mer förnuft i tillämpningen av existerande
regler”. Förbättringarna bör vara resultatet av
”bättre standard och principer som branschen är
enig om”.

Otmar Issing är rådgivare åt både Goldman
Sachs och Angela Merkel. Då han blev utnämnd
till medlem av ”högnivågruppen” betraktade
tidskriften The International Economy det som
en strategisk kupp av Goldman Sachs.

Onno Rudinger har varit andra chef i Citicorp,
nu med namnet Citigroup. Citigroup har världens
största finansnätverk med 16.000 kontor i 140
länder och en stab på 260.000. I motsats till
Goldman råkade Citigroup ut för enorma förlus-
ter under finanskrisen, men räddades av
Obamaadministrationen. Rudinger kommente-
rade räddningsaktionen med ”nu måste vi akta oss
för att överreagera med aggressiv reglering eller
återreglering”.

Rainer Masera är ledare för Lehman Brothers
i Italien. Den USA-baserade finanskoncernen
Lehman Brothers råkade den 15 september ut för

Bild: ROBERT NYBERG
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den jättekonkurs som fick hela världens finans-
marknader ur balans. Konkursen hade sin grund i
år av riskfyllda spekulationer.

Leszek Balcerowics var finansminister i Polen
under 1990-talet och genomförde den chock-
terapi som The Times 2006 kallade för en ”kari-
katyr av thatcherism”.

José Pérez Fernández är ledare för InterMoney
som ger ”oberoende och opartiska råd” till banker
över hela världen”. Av världens 50 största banker
lär alla utom fyra vara på InterMoneys kundlista.

Callum McCarthy var ledare för den brittiska
finansövervakningen [FSA], den som inte klarade
av att se – för än det var för sent – att finans-
koncernen Northern Rock gick mot hejdund-
rande konkurs hösten 2007 och utlöste det brit-
tiska finanskaoset.

DÅ SYMTOMEN PÅ EN KOMMANDE finanskris blev tydliga
i början av 2007 var McCarthy skeptisk till att
gripa in mot hedgefonder, den typen av fonder
som mer än någon bidrog både till att krisen
utlöstes och att den spred sig så snabbt och
ohindrat. Hösten 2007 stämplade han krav på
bättre reglering som en ”mad dog reaction”.
[Independent 22.10.07].

Allt detta bortsåg EU-ledningen från när de
utnämnde McCarthy till medlem av högnivå-
gruppen, den enda i gruppen med erfarenhet av
sådan övervakning.

Den enda med oviss profil i denna högnivå-
grupp till EU är Lars Nyberg, andra chef på
Riksbanken, den svenska centralbanken. Han
erkänner att det behövs regleringar, men har
upprepade gånger varnat för ”förivrade regle-
ringar”.

Sammansättningen av denna högnivågrupp till
EU är varken överraskande eller en tillfällighet.
Kopplingen mellan EU-kommissionen och
finansvärlden är helt enkelt så tät. EU-ledningen
hämtar in sina rådgivare. Det dokumenterades
bland annat av en undersökning Friends of the
Earth genomförde [Whose views count?,
www.foeeurope.org].

”Personövergången” mellan EU och finanslivet
går också åt båda håll. Tre ledande medlemmar av
EU-kommissionen har till exempel gått över till
toppositioner hos Goldman Sachs, Peter
Sutherland. Karel van Miert och Mario Monti.
Alla tre har varit aktiva pådrivare för ökad kon-
kurrens och avreglering på EU:s inre marknad.

Dag Seierstad

Posten slösar bort våra pengar
I dessa dagar hörs mycket om Posten. Ingen säger
något positivt om Posten.  Detta beror på att
postservicen har försämrats kraftigt de senaste
åren. Och detta gör oss postanställda ledsna.

Vi jobbar hårt på golvet och försöker att göra
ett bra jobb men felet ligger hos postledningen.
Folk som styr dagens post har inget som helst
huvudvärk för att förbättra servicen. De bor i en
egen värld där allt handlar om att köpa nya ma-
skiner, sparka personalen och höja egna löner.
Med andra ord ledningen håller på att slösa bort
pengar som vi har tjänat in.

När läget är så dåligt tycker vi att staten som
ägare måste ta sitt ansvar och se till alla vi  skatte-
betalare ska få en bra postservice.

Slutligen vill jag säga några ord till post-
ledningen. Ni måste lyssna på oss och den
svenska allmänheten, inte på kartritarna som
sitter i huvudkontoret och planerar Postens
verksamhet. Sparka de dåliga chefer som inte
erkänner egna fel, inte personalen som jobbar bra
och hårt. Det är alltid modigt att erkänna fel. Ni
måste erkänna att ni gör en felbedömning av
situationen och skyller ifrån er.

 Masood Punjabi

Flyttlassen ska gå inom hela EU
Arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmed-
lingen kan från den 1 februari få flyttbidrag till
arbeten inom hela EU. Flyttbidraget gäller stöd
till att åka på anställningsintervjuer, pendling över
landgränser och för att flytta möbler och annat
bohag till den nya arbetsorten. Stödet kan ges
inom hela EU/EES-området.

Ersättningen för resor till anställnings-
intervjuer uppgår till maximalt 2.500 kronor som
ska täcka resa och boende. Kostnader för att flytta
möbler ersätts med högst 20.000 kronor.
Pendlingsstödet är maximalt 2.000 kronor per
månad utöver en egenavgift på 750 kronor.

Regeringen ändrar de svenska reglerna efter
krav från EU-kommissionen som 2009 inledde
ett ärende mot Sverige för hur dagens regler
tillämpas. Arbetsförmedlingen har utvecklat en
praxis att endast ge flyttbidrag till personer som
anställs i Sverige. Kommissionen hävdade i flera
omgångar att en sådan geografisk begränsning
kan strida mot EU:s fördrag och den fria rörlig-
heten inom unionen.

Gösta Torstensson
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Generalstrejk i Baskien
mot sämre pension
Nu får det vara nog! Vi ska inte betala krisen! Det
var budskapet från den baskiska arbetarklassen
som gick ut i generalstrejk mot plundringen av
pensionerna och försämrade rättigheter för arbe-
tarna.

I skuggan av folkupproret i Nordafrika fortsät-
ter arbetarprotesterna i Europa. Den europeiska
skuldkrisen, och försöket att vältra över bördorna
på arbetarklassen och folkmajoriteten, är inte på
långa vägar över.

Torsdag 27 januari gick arbetarna i Baskien i
norra Spanien ut i generalstrejk och demonstre-
rade på gatorna i 60 städer i regionen. Huvud-
parollen var: Nej till plundring av pensionerna!
Respekt för de arbetandes rättigheter!

– Vi värderar strejken som lyckad, säger en
nöjd Igor Urrutikoetxea när [eu och facket] når
honom på telefon i den baskiska huvudstaden
Bilbao efter strejken. Han är ansvarig för interna-
tionella relationer i den radikala fackliga lands-
organisationen Patriotiska arbetares kommission
(LAB), ett av flera baskiska fack som stod bakom
strejken.

– Inom industrin var uppslutningen i strejken
76 procent, i den offentliga administrationen 40
procent och i utbildningssektorn 80 procent. Över
55.000 slöt upp i strejkdemonstrationerna i de

fyra största städerna, säger Igor Urrutikoetxea.
Detta var den tredje generalstrejken i Baskien

sedan den globala ekonomiska krisen bröt ut
hösten 2008. Den första generalstrejken genom-
fördes i maj 2009, den andra i juni 2010 och förra
veckan var det dags för den tredje.

– Vi började kalla till dessa strejker därför att
de olika regeringarna, i Madrid och här i Baskien,
försöker lägga krisens bördor på det arbetande
folket, säger Igor Urrutikoetxea.

Krisen har slagit hårt mot både Baskien och
Spanien som helhet. Arbetslösheten bland baske-
rna har fördubblats från fem till tio procent. I hela
Spanien uppgår den till över tjugo procent. Sam-
tidigt pressar EU, banker och storföretag på för
att Spanien ska minska budgetunderskott och
statsskuld genom sociala nedskärningar,
privatiseringar och avskaffade rättigheter för
arbetarna.

DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN I Madrid, ledd av
premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero,
har redan klubbat igenom krisåtgärder liknande
de som verkställs i andra EU-länder.

Förra året beslutades om lönesänkningar för
offentliganställda, frysta pensioner och en föränd-
rad arbetsrättslagstiftning, som gör det billigare
för företagen att avskeda.

Den senaste försämring som väckt allmän
vrede är attackerna på pensionssystemet. Igor
Urrutikoetxea berättar att regeringen i Madrid
och de spanska reformistiska landsorganisatione-
rna, CCOO och UGT, under lång tid förhandlat
om att försämra pensionssystemet.

– Det innebär bland annat höjd pensionsålder
från 65 till 67 år och att antalet år som man måste
arbeta för att få full pension ökar. Det kommer att
drabba de som inte har fasta anställningar eller
går arbetslösa. Många kommer inte att få rätt till
pension i framtiden. Särskilt de unga, kvinnor och
invandrare hotas, säger Igor Urrutikoetxea och
fortsätter:

– Detta slår mot hela det offentliga pensions-
systemet och syftar till att stödja privata lösningar.
Vi ser det som väldigt viktigt att försvara de
offentliga systemen.

Det är inte alla som drabbas av nedskärnings-
politiken. LAB och övriga baskiska fackliga
organisationer skriver i en gemensam strejk-
uppmaning att de största nedskärningarna på
decennier genomförs för att gynna en ekonomisk
elit, som redan fått sänkta skatter, lever gott på
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bonusar och tillåts stjäla från folket.
– Och spanska staten sparar inte en euro på

armén och polisen eller kungahuset, tillägger Igor
Urrutikoetxea.

Uppslutningen i strejkerna och demonstratio-
nerna 27 januari är imponerande. Förmodligen
var det, i förhållande till befolkningsmängd, fler
människor på gatorna i generalstrejkens Baskien
än i folkupprorets Egypten.

Också i två andra spanska regioner, Katalonien
och Galicien, hade fackliga organisationer utlyst
generalstrejk mot pensionsreformen samma dag.

I Galicien i nordvästra Spanien med 2,8 miljo-
ner invånare uppges hela 80.000 personer har
slutit upp i demonstrationer under strejkdagen.
Bakom generalstrejken och protesterna stod den
galiciska landsorganisationen CIG.

I den största staden i Katalonien, Barcelona,
demonstrerade cirka 10.000 personer. Organisa-
törer av strejkerna och protesterna i Katalonien
var en rad små fackliga organisationer.

Dessa omfattande missnöjesyttringar påver-
kade dock inte makthavarna. Samma dag slöt
centralregeringen i Madrid och de spanska
landsorganisationerna en uppgörelse om pensio-

nerna. Att CCOO och UGT väljer att kompro-
missa istället för att ta strid för sina medlemmars
rättigheter är inget som förvånar Igor
Urrutikoetxea. Dessa båda landsorganisationer
har motarbetat alla de tre generalstrejkerna i
Baskien.

– Tyvärr kom de överens, men vi måste trots
det vara nöjda med generalstrejken. Ingen kan nu
hävda att de baskiska arbetarna står bakom
pensionsuppgörelsen, säger Igor Urrutikoetxea.

Kampen i Baskien slutar inte för att en över-
enskommelse slutits i Madrid. I de baskiska
fackens gemensamma uttalande avvisar de ”den
framtid i fattigdom” som de styrande nu lägger
grunden för. Facken reser bland annat krav på en
anständig pension för alla, satsningar på att skapa
offentliga jobb och ett progressivt skattesystem.

”Det är nödvändigt att fortsätta kämpa för en
verklig förändring, för en annan ekonomisk och
social ordning där folken inte utnyttjas för att
gynna ett fåtals ekonomiska intressen, en modell
där ekonomin verkar i samhällets intresse.”

Det är en större och mer långsiktig strid än att
stoppa de enskilda attackerna på välfärdssystemet.

Patrik Paulov
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