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Falska löften inför EU-
folkomröstningen
I en ny rapport från LO ges en bild av hur omfat-
tande utstationering av utländsk arbetskraft från
EU är inom LO-förbundens branscher. Rappor-
ten, Gäst i verkligheten – om utstationerad ar-
betskraft i praktiken, visar bland annat att ande-
len utstationerade arbetstagare inom byggsektorn
utgör närmare 19 procent av den totala arbets-
kraften. Inom skogsbruket är siffran elva procent.
Till detta ska också läggas cirka 3.700 utländska
arbetare med F-skattsedel.

Rapporten bygger på en enkät som besvarats
av över 80 procent av LO-förbundens avdelningar
i hela landet, samt intervjuer med förbundens
avtalsansvariga. Av rapporten framgår att i de
branscher där utländsk arbetskraft är vanligt
förekommande är det uppenbart att motivet
bakom utstationeringen många gånger är att
pressa ner arbetskraftskostnaderna, utan att de
berörda fackförbunden på grund av medlemska-
pet i EU har laglig rätt att tillgripa stridsåtgärder.

Det var till följd av den beryktade Lavaldomen
i december 2007 som svenska fackförbunds
möjligheter att kräva svenska kollektivavtal och
svenska normalarbetslöner kringskars. EU-
domstolen slog fast att fackförbunden enbart kan
kräva minimilöner och andra minimivillkor, och

om dessa villkor anses uppfyllda genom avtal eller
i lag i det utstationerande företagets hemland får
de svenska fackförbunden inte kräva någonting
alls. Denna så kallade Lex Laval, som inte är en
egen lag utan lagändringar i medbestämandelagen
och utstationeringslagen, banar väg dumpning av
löner och andra arbetsvillkor.

Rapporten beskriver även det fackliga arbetet
för att säkerställa att utstationerad arbetskraft får
lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Att upprätthålla arbetsvillkoren på svensk arbets-
marknad kräver omfattande fackliga insatser i de
branscher där utstationeringen är betydande.
Bland annat kräver LO att utländska företag som
uppger att de tillämpar likvärdiga eller bättre
löne- och anställningsvillkor ska inte kunna freda
sig mot stridsåtgärder utan att bekräfta dessa
villkor med svensk facklig organisation och att det
i lagen om offentlig upphandling tydliggörs att
villkor motsvarande kollektivavtalsvillkor kan
ställas i offentlig upphandling.

Förslagen är bra, men flera av dem går stick i
stäv mot gällande EU-rätt, vilket visar att de
löften som EU-anhängarna gav inför folkomröst-
ningen 1994 om att ett medlemskap i EU inte
skulle äventyra den svenska arbetsrätten, var
falska. Detta varnade vi EU-motståndare för och
nu när vi har facit i hand borde vi ha en ny folk-
omröstning om Sverige ska vara kvar i EU.

Gösta Torstensson
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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,.

Och, som vanligt i EU-sammanhang, det
kommer mera. För ett tag sedan presenterade
EU-kommissionen ett lagstiftningsförslag om
utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i
samband med gränsöverskridande tjänstehandel.

”Det här är ett hot mot hela vårt förhandlings-
system. Jag förutsätter att den svenska regeringen
kommer att säga nej då detta ska behandlas av
Europeiska rådet”, sade LO:s dåvarande ordför-
ande Wanja Lundby-Wedin.

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
genom ett digitalt nyhetsbrev. Vi finns också som
en grupp på Facebook med för tillfället 578
medlemmar. 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 [arbetsplatsombud 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, Byggnadsarbetareförbundet

Marcus Carlstedt, Lärarnas Riksförbund
Rolf Gustavsson, Svenska Lokförararföreningen SLFF

Christel Niby, Fastighetsanställdas Förbund
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Protester i Thessaloniki
mot privatiseringar
För att grekiska regeringen skall få fortsatta
”nödlån” av Trojkan [EU-kommissionen, ECB
och IMF] har den grekiska regeringen kommit
överens med Trojkan att privatisera en stor mängd
offentliga tillgångar. Dessa inbegriper även vat-
ten- och avloppsverken i Thessaloniki och Aten.
De anställda på båda verken är liksom många
lokala grupper emot utförsäljningen.  I
Thessaloniki är kommunen, som äger vatten- och
avloppsverket också motståndare till privatiser-
ingen.

Trots detta har den grekiska regeringen lagt ut
vattenverket för anbud, och två internationella
konsortier förbereder nu sina bud. Det ena leds av
Suez Environment , som tillsammans med fran-
ska Veolia är världens två största företag inom
vatten- och avloppsbranschen.  Suez lägger bud
tillsammans med Ellaktor, som ägs Leonidas
Bobolas, som ingår i en grekisk familj som äger
ett betydande antal mediastationer.

Det andra konsortiet består av Mekorot, Miya
Water Projects, Terna och G Apostolopouos
Holdings. Mekoror är det israeliska statens vat-
tenverk, som bland annat distribuerar vatten som
stulits från palestinska Västbanken. Miya Water
ägs av israeliska Arison Investments. Terna är ett
grekiskt energi- och infrastukturbolag och G
Apostolopouos Holdings äger Athens Medical
Group.

I ett pressmeddelande 25 juli protesterar
EPSU, det europeiska facket för offentlighets-
företag i vilket bland annat Seko och Fackförbun-
det ST ingår, mot utförsäljingen. EPSU skriver
att et stor grupp av europeiska, internationella
organisationer och nätverk kräver att de båda
konsortierna drar tillbaka sina anbud. De vill att
anbudsgivarna skall respektera önskemålen från
anställda och lokala församlingar som vill ha sina
verk kvar i offentlig regi och inte drivas av privata
operatörer. Företagen i konsortierna har också
skrivit under det som kallas Företagen Sociala
Ansvar [CSR].

EPSU:s vice generalsekreterare säger: ”Vårt
budskap är tydligt: respekter de lokala församling-
arnas åsikter i Thessaloniki. Sträva inte efter
vinster som utgår från en påtvingad plan för
privatisering, som inte har något stöd hos an-
ställda och medborgare som vill ha sitt vatten-

och avloppsverk kvar i offentligt regi. Det är ett
test för de inblandade företagen i vilken utsträck-
ning deras undertecknande av CSR är allvarligt
menat eller bara rökridåer för att framställa sina
vinstintressen i en bättre dager”.

En aktuell oppositionsundersökning har visat
att 65 procent av grekerna är starkt emot privati-
sering av vatten- och avloppsverken.

Jan-Erik Gustafsson

Krisländernas arbetslöshet
fortsätter att stiga
Arbetslösheten i OECD-området fortsätter att
vara hög även nästa år. Särskilt drabbas de unga
och lågutbildade.

Det skriver den ekonomiska samarbetsorgan-
isationen OECD i en rapport. Den visar att
arbetslösheten i de 34 OECD-länderna bara
sjunker marginellt de närmaste ett och ett halvt
åren, från 8,0 procent i maj i år till 7,8 procent i
slutet av 2014. Det betyder 48 miljoner arbets-
lösa.

Skillnaderna är stora mellan de olika länderna.
I USA beräknas arbetslösheten sjunka från 7,6
procent till under 7 procent under perioden. I
Tyskland sjunker den från 5,3 procent till under 5
procent, medan den i Europa för övrigt blir
oförändrad eller stiger.

För Sverige spås en ökning av arbetslösheten
från 7,9 till 8,0 procent under perioden.

I slutet av nästa år väntas drygt 11 procent gå
arbetslösa i Frankrike, 12,6 procent i Italien och
cirka 28 procent i Spanien och Grekland, vilket
innebär en ökning för dessa länder.

Arbetslösheten bland unga fortsätter att sätta
rekord med 40 procent i Italien och Portugal, 55
procent i Spanien och över 60 procent i Grek-
land.

Denna utveckling är ingen slump. I Lissabon-
fördraget står det tydligt att ”huvudmålet” för
ECB ska vara att ”upprätthålla prisstabilitet”.
Alltså ska centralbanksbyråkraterna alltid sätta
inflationsbekämpningen först. Hur hög arbetslös-
heten än är ska ECB enligt EU:s grundlag alltid
höja räntan, dämpa tillväxten och öka arbetslös-
heten om prisstabilitetsmålet är hotat.

Inriktningen på prisstabilitet är ett politiskt val
och mer ett uttryck för det högerpolitiska tän-
kande som finns inbyggt i EMU-projektet.

Gösta Torstensson
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Köp ”Det stora tågrånet”!

Frankrike går mot en het
höst
En rykande het fråga är hur EU-kommissionen
och Tyskland skall kunna ta sig an den alltmer
krisande franska ekonomin, EU:s näst största.
Med ett budgetunderskott på 4,6 procent och en
offentlig skuldsättning på 95 procent bryter
Frankrike med råge mot stabilitets- och tillväxt-
takten och euroländernas finanspakt.

Den franska socialiststyrda regeringens
handlingsmarginaler blev tydliga när den franska
senatens finansutskott 18 juni träffade vice ordfö-
randen i EU-kommissionen och kommissionären
för ekonomi och monetära frågor Olli Rehn.  Vid
mötet klargjorde Rehn de ramar som den franska
regeringen förväntas rätta sig efter.

”EU-kommissionen gratulerar till de ansträng-
ningar som Frankrike har vidtagit för att sanera
de offentliga utgifterna, kampen mot arbetslöshe-
ten och bromsandet av nedgången i konkurrens-
kraft” sade Rehn. Han fortsatte: ”Vi har rekom-
menderat Frankrike att minska arbetskrafts-
kostnaden genom att ytterligare sänka
socialförsäkringskostnaderna. Åtgärderna för att
reformera pensionssystemet borde preciseras före
slutet av året för att uppnå [budget]balans fram
till 2020. Jag vet att regeringen delar detta per-
spektiv, och att den redan har lanserat viktiga
initiativ, som till exempel den nationella tillväxts-
och konkurrenspakten från i november, och
avtalet med de sociala parterna att reformera
arbetsmarknaden. Vi uppmuntrar regeringen att
fullfölja dessa reformer”.  Och kommissionen
kommer att utvärdera hur Frankrike och andra
medlemsstater genomför åtstramningspolitiken:
”I oktober kommer kommissionen att undersöka
de viktiga åtgärdena för att uppnå balans i de
nationella budgeterna inför dessas behandling i
de nationella parlamenten. Vid detta tillfälle lutar
vi också åt att föreslå strukturella reformer. Denna
tidsplan är mycket viktig för att utvärdera
medlemsstaternas effektivitet med avseende på
stabilitets- och tillväxtpakten och tillämpningen
av EU-kommissionens rekommendationer”,
förklarade Rehn.

Regeringen Hollande levererar.  I början av juli
presenterade regeringen en åtstramningsbudet på
14 miljarder euro för nationalförsamlingen och
senaten. Det innebär att budgeten sänks i abso-
luta tal vilket inte har hänt sedan 1930-talet

skriver tidningen Le Journal de Dimanche.  Hela
nio miljarder euro skall sparas i ministerierna,
vilket bland annat innebär att 14.400 statsan-
ställda skall sägas upp. Dessutom skall fem mil-
jarder sparas i socialförsäkringarna. För att lättare
få igenom åtstramningspolitiken försöker reger-
ingen få fackföreningsrörelsens ledningar att ta
ansvar i partnerskap och så kallade sociala dialo-
ger. I början av året fick regeringen ett av de tre
stora nationella facken CFDT att ställa sig
bakom en pakt för att förändra och göra
arbetsrätten och arbetsmarknaden mera flexibel.
Men de två andra stora facken CGT och CGT-
FO vägrade att skriva under pakten.

Strax för midsommar hade regeringen kallat
till en ny dialog. Denna gång med betoning på
förändra det ännu förmånsbestämda pensionssys-
tem som Frankrike har i riktning mot ett
marknadsanpassat avgiftssystem som vi redan har
i Sverige. För att tillfredsställa Olli Rehns krav på
reformer vill regeringen bland annat höja pen-
sionsåldern, förlänga intjänandeperioden för
pensionen, ta bort indexregleringen i pensions-
systemet och slopa pensionsförmåner för särskilda
yrkesgrupper.  Ett detaljerat förslag till förändrat
pensionssystem skall presenteras i början av
hösten.

Nu verkar den sociala dialogen denna gång
inte resulterat i något samtycke. Istället kallade
den 8 juli de nationella facken CGT, CGT-FO,
FSU och Solidaries till en nationell tvärfacklig
aktionsdag den 10 september med manifestatio-
ner och strejker över hela landet. De skriver i
uppropet: ”Förlängningen av intjänandeperioden,
som redan påbörjats, slår fast oacceptabla villkor
för de yngre, vars tid för studier och yrkesutbild-
ning, tid för att söka jobb räknas in jämfört med
tidigare genarationer. Finansieringen av pensio-
nerna gör det nödvändigt att alternativ byggs upp
för att skapa nya resurser, särskilt genom att öka
löntagarnas köpkraft och skapa nya arbetstillfäl-
len. Det är brådskande att höja lönerna, både i det
privata och det offentliga. […] Det är nödvändigt
att återge självförtroendet hos löntagarna, särskilt
hos de unga genom att slå vakt om ett solidariskt
pensionssystem. För att ändra på sakernas till-
stånd måste man bryta mot åtstramningspoliti-
ken”. Frankrike går mot en het höst. Regeringen
Hollande försöker nu, påhejad av EU-kommis-
sionen, genomföra en folkfientlig åtstramnings-
politik.

Jan-Erik Gustafsson
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Generalstrejk lamslog
Portugal
Generalstrejken i Portugal den 27 juni har av
fackföreningscentralen CGTP kallats för en
exceptionell strejk. Det var den också om man ser
till antalet stängda fabriker, industrier och andra
privata företag liksom den stora uppslutningen
inom offentlig sektor och statliga företag.

Strejken startade mitt i natten. Rapporteringen
om stängda arbetsplatser ville aldrig ta slut. Att
arbetet lades ned på de många storindustrier som
dominerar produktionen i Portugal liksom att
bussar, tåg och flyg stod stilla satte stort avtryck.

Generalstrejken hade ett stort stöd bland
allmänheten. Det visade flera opinions-
undersökningar samt den stora uppslutningen i
de demonstrationer, manifestationer och stormö-
ten i över femtio städer, där deltagarna krävde
regeringens avgång.

Från norr till söder stängdes Portugal ned
under generalstrejken. Den var de portugisiska
arbetarnas svar på regeringens högerpolitik, vilket

förvärrat den ekonomiska krisen och lett till en
statsskuld på 132 procent av BNP och en brant
stigande arbetslöshet. Bara under de senaste två
åren har de arbetslösa i Portugal blivit 300.000
fler och är nu över 1,5 miljoner.

Generalstrejken var den portugisiska arbetar-
klassens kraftdemonstration mot höger-
regeringens överenskommelser med EU och
Internationella valutafonden, en demonstration
som visar att arbetarna inte längre accepterar
borgarnas diktat.

Det finns hos arbetarna en ny kamplust mot
arbetslösheten, mot försämringarna av
arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och
pensioner, mot lönesänkningar, otrygga anställ-
ningar och tiotusentals nya avskedanden inom
den offentliga sektorn.

Genom generalstrejken har arbetarna i Portu-
gal talat. Den utgör ett hårt slag mot högerreger-
ingen. Det är en regering som portugisiska kom-
munistpartiet PCP:s ordförande Jerónimo de
Sousam kallat för en illegal regering som för en
illegal politik i strid mot landets grundlag.

Mario Sousa
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Fortsatta åtstramningar i
Grekland
Greklands parlament har sagt ja till ännu ett
impopulärt krispaket som gör att tusentals
offentliganställda kan avskedas eller omplaceras.

Åtstramningen är ett villkor för att landet ska
kunna få nya lån utbetalda.

Utanför parlamentsbyggnaden i Aten demon-
strerade kring tusentals personer mot
åtstramningarna. Men protesterna var förgäves.
Paketet antogs med 153 ja-röster mot 140 nej.

– Vi ger inte efter, motstånd är enda vägen,
skanderade några av demonstranterna.

Dagar av massprotester har föregått det kon-
troversiella beslutet, som banar väg för att det
skuldtyngda landet kan beviljas nästan sju miljar-
der euro i en ny omgång lån från EU och Inter-
nationella valutafonden (IMF).

Reglerna om omplacering, som parlamentet
drev igenom, innebär att tusentals offentlig-
anställda, främst lärare och poliser, får åtta måna-
der på sig att hitta nya jobb eller acceptera de
arbeten som erbjuds. I annat fall förlorar de sina
anställningar.

Omkring 4.200 statsanställda ska omplaceras
redan i slutet av juli. Till årsskiftet ska totalt 25
000 offentliganställda ha fått andra arbetsuppgif-
ter medan 4 000 sparkas.

Vänsteroppositionen i Syriza kallade beslutet
för ett ”människooffer” och sade att långivarna
som kräver det drivs av ”hat”.

Efter att parlamentet godkänt nedskärnings-
programmet för offentliganställda fick Grekland
grönt ljus från euroländernas finansministrar för
nästa utbetalning av ”nödlån” på 2,5 miljarder
euro från stödfonden EFSF. Till detta kan läggas
en överföring om 1,5 miljarder euro från vinster
som centralbanker gjort på tidigare centralbanks-
köp, uppgav EU-kommissionens talesman Simon
O´Connor enligt Bloomberg News.

En icke namngiven EU-företrädare sade,
enligt Bloomberg News, att Greklands ”finans-
politiska konsolidering” fortsätter som planerat
och utvecklingen fram till och med maj var i stort
på ”rätt spår” trots vissa intäktsbortfall och förse-
ningar i skatteindrivning.

Budgetdata för juni visar också på att budget-
målet kommer att hållas. Det finns ett
finansieringsgap på 3,8 miljarder euro fram till
slutet av 2014, men detta gap kommer att slutas

under hösten.
Privatiseringsmålet för 2013 kommer däremot

missas, men detta kan kompenseras nästa år.
Privatiseringsmålet fram till år 2020 har däremot
behållits oförändrat, enligt EU-företrädaren.

Greklands regering har ombildats till följd av
att partiet Demokratiska vänstern hoppat av
regeringssamarbetet. Kvar är konservativa Ny
Demokrati och socialdemokratiska Pasok som
tillsammans har 153 av 300 mandat i parlamen-
tet. Premiärminister Antonios Samaras låter den
partpolitiskt obundne ekonomen Yannis Stourna-
ras fortsätta som finansminister. Pasokledaren
Evangelos Venizelos blir biträdande premiärmi-
nister och utrikesminister.

Samtidigt har IMF erkänt i en rapport att man
inte insett hur hårt åtstramningskraven som
ställdes på Grekland när landet beviljades ”kris-
lån” från IMF, Europeiska centralbanken (ECB)
och EU-kommissionen skulle slå. Grekland fick
2010 låna 110 miljarder euro i utbyte mot ned-
skärningar i löner, pensioner och offentliga utgif-
ter.

Greklands ekonomi har krympt med 22 pro-
cent, statsskulden ligger på 190 procent av BNP
och arbetslösheten på 27 procent. IMF kritiserar
också EU-kommissionens miss att hitta
tillväxtstimulans för Grekland vid sidan av
åtstramningskraven. EU-kommissionen förnekar
dock att den gjort något fel och försöker tona ned
rapportens betydelse.

Gösta Torstensson

Bild: LARS-ERIK HÅKANSSON
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Nyheter i korthet

EU förebild för USA
Under sin storhetstid var Detroit i USA före-
gångare inom många industriella trender, menar
Jon Weman i en notis på Aftonbladets kultursidor
[24 juli]. ”Numera verkar det snarare som staden
tar över de senaste politiska trenderna från Grek-
land, övriga europeiska krisländer och i ökande
grad resten av EU också; avskaffande av all demo-
kratisk kontroll över ekonomin för att driva
igenom radikala nyliberala program, som annars
varit omöjliga att få stöd för.”

Ökat handelsöverskott i EU
Euroområdets netto i handelsbalansen mot resten
av världen visade ett överskott på 15,2 miljarder
euro i maj, att jämföra med ett netto på +6,6
miljarder euro motsvarande månad 2012.

Det framgår av statistik från Eurostat.
Euroområdets export, till länder utanför regio-

nen, uppgick till 159,0 miljarder euro i maj,
oförändrat från samma månad 2012, icke
säsongsjusterat. Importen sjönk 6 procent, till
143,8 miljarder euro. Handeln inom euroområdet
minskade med 5 procent, till 131,9 miljarder
euro.

Samtliga 27 EU-länder noterade ett överskott
i handeln med omvärlden på 15,8 miljarder euro i
maj, att jämföra med ett netto på -4,9 miljarder
euro motsvarande månad året före. Exporten till
länder utanför EU steg 7 procent, till 155,3
miljarder euro. Importen sjönk med 7 procent till
139,5 miljarder euro. Handeln inom EU-27-
området sjönk 3 procent till 233,5 miljarder euro.

Lägsta nybilsförsäljningen i EU sedan
1996
Nybilsregistreringen i EU sjönk med 5,6 procent
i juni, jämfört med samma månad 2012. Det visar
siffror från branschorganisationen Acea.

Sammantaget registrerades 1.134.042 nya
fordon i EU under månaden.

Storbritannien var den enda stora marknaden
som ökade i juni, upp 13,4 procent. I övriga
stormarknader noterades procentuella nedgångar:
Tyskland (-4,7), Spanien (-0,7), Frankrike (-8,4)
och Italien (-5,5).

I Sverige föll registreringarna med 10,1 pro-
cent.

I absoluta tal var nybilsregistreringen i EU i
juni på den lägsta nivån sedan 1996, konstaterar
tidningen Affärsvärlden.

Åtta av tio säger nej till euron
81 procent hade röstat nej till euron om det hade
varit folkomröstning i maj i år. Åtta procent vet
inte hur de skulle ha röstat. Elva procent skulle
ha röstat ja, enligt SCB:s mätning av EU- och
eurosympatierna.

Stödet för EU-medlemskapet är oförändrat. I
maj uppgav 44 procent av befolkningen att de i
huvudsak var för att Sverige är med i EU. Cirka
27 var emot EU-medlemskapet och 29 procent
hade ingen uppfattning.

Bemanningsbolag struntar i reglerna
Flera bemanningsbolag bryter mot avtal och
missbrukar timanställningar Extrajobb på timmar
får bara erbjudas personer med en annan huvud-
saklig sysselsättning. Ändå jobbar många 30-40
timmar i veckan utan vare sig schema eller
garantilön.

En granskning från tidningen Dagens Arbete
visar att flera bolag trotsar gällande regelverk för
att slippa betala ut garantilön.

Hos en av de ledande aktörerna, Proffice,
arbetar nära hälften av de timanställda 20 timmar
i veckan eller mer. En femtedel jobbar 30-40
timmar i veckan.

– Det sista företagen vill är att fastanställa och
de kommer undan genom att använda fel anställ-
ningsform, säger Johan Sandberg, ombudsman på
IF Metall i Malmö till Dagens arbete.

Kroatien blir EU-land
Den 1 juli införlivades Kroatien som medlem i
EU, unionens 28:e medlemsstat. Förhandlingarna
har pågått i tio år och ett av hindren för medlem-
skapet har varit den utbredda korruptionen i
landet.

Efter Kroatiens medlemskap väntar
medlemskapsförhandlingar med Montenegro och
Turkiet.
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Landet vi kallade Sverige
finns inte längre kvar
Landet vi kallade Sverige finns inte längre. Det
trygga, positiva och rättvisa Sverige. Ett land där
man hade rätt till bostad, skolgång och allmän
sjukvård av god kvalitet. Vad har hänt?

Vi har en regim i landet som inte vill oss väl.
Det handlar om en utplundring av våra gemen-
samma tillgångar. Alla vi som betalar skatt i
Sverige ha blivit blåsta på nuet, framtiden och vår
sociala trygghet. Det värsta är att plundringen
fortsätter varje dag och inget görs för att stoppa
den. Man kunde ju hoppas att de som byggt upp
landet ville försvara landvinningarna.

Vi var ett land som var unikt i världen. Vi hade
ingen fattigdom, inga tiggare på gatorna och en
framtid för våra barn. Vi utgjorde ett hopp och ett
exempel för resten av världen. Titta, här fanns ett
land där det var rättvist! Barnen var prioriterade,
med daghem, föräldraförsäkring och goda all-
männa skolor. Gratis undervisning ända upp till
universitetsnivå. Gratis tandvård för alla barn till
19 års ålder. Man kunde gå in på bostadsförmed-
lingen och få en bostad samma dag. Vården var
billig och lättillgänglig. Det fanns en anda av
solidaritet i samhället.

Hur är det nu med det? Det värsta är att
tänkandet har förändrats. Nu är det egoismen
som gäller. Roffa åt dig det du kan medan det
finns något kvar. Snart är det slut på våra samhäl-
leliga resurser. Man säljer ut och flyttar våra
pengar till skatteparadisen Jersey eller Guernsey.
Det är fråga om stöld från ett helt folk. Sjukvår-
den körs i botten för att man ska kunna säga:
titta, landstinget fungerar inte, nu ska vi ha privat
vård! Riskkapitalisterna står på kö nere i Europa
för att ta över den svenska sjukvården.

Vi hade en post en gång, vi hade apotek där
man fick tag i sin medicin, vi hade ett televerk
som hade ordning på alla sladdarna. Nu vet man
inte var posten är, det kommer post i två om-
gångar och den ena är privat. Televerket heter
Telia och har affärer med diktaturer och ingen
ordning på sladdarna. Om du behöver din medi-
cin kan den vara svår att få tag på. Det vanliga
apoteket kan nämligen inte hålla så stora lager,
eftersom man inte vet hur mycket som går åt. Det
finns ju så många apotek. Som kanske inte heller
har den medicin du behöver.

Vi hade ett land där man brydde sig om bar-

nen, de gamla, de sjuka och arbetslösa. Det fanns
socialförsäkringar som garanterade en trygg
tillvaro även om allt annat rasade. Det fanns
resurser för att ta hand om de människor som
behövde hjälp. Det är ju därför vi betalar skatt, för
att vi vill ha den tryggheten. När man sänker
skatten i tre, fyra eller fem omgångar så är det
klart att pengarna inte räcker till. Om man dess-
utom betalar vinster och aktieutdelningar till så
kallade välfärdsföretag blir det inte mycket kvar.
Dessa företag betalar dessutom inte skatt i
Sverige för sina vinster, så ingenting går tillbaka
in i systemet. En dag rasar allt som byggts upp
under många år av kloka människor som ville
något gott med vårt land.

Därför tycker jag att det är dags att partierna
tar sitt ansvar innan vår demokrati urholkas helt
och hållet. Lyssna till väljarna! Vi måste säga NEJ
till vinster i välfärden och jag uppmanar alla att
rösta så att det blir ett slut på skövlandet av vårt
land och vi kan börja bygga upp vårt Sverige igen
– så som vi vill ha det, efter all denna förödelse.

Med hopp om en bättre framtid!
Dogge Doggelito

Sjunkande
industriproduktion i EU
Industriproduktionen i euroområdet sjönk med
0,3 procent i maj, jämfört med föregående månad,
och sjönk med 1,3 procent jämfört med samma
månad föregående år. Det rapporterar Eurostat.

Förväntningarna pekade mot att produktionen
skulle ha sjunkit med 0,3 procent jämfört med
föregående månad och sjunkit med 1,4 procent
jämfört med motsvarande månad året före, enligt
Bloomberg News enkät.

I april steg industriproduktionen med revider-
ade 0,5 procent jämfört med månaden före (+0,3),
och sjönk med oreviderade 0,6 procent jämfört
med samma månad föregående år.

I hela EU sjönk industriproduktionen 0,6
procent i maj, jämfört med månaden före, och
sjönk 1,6 procent jämfört med samma månad
föregående år.

Bland rapporterande euroländer hade Portugal
den största uppgången i industriproduktionen i
maj, +1,6 procent jämfört med månaden före.
Svagast utveckling noterades i Irland, -2,7 pro-
cent.

Gösta Torstensson
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S bjuder in till samarbete om
välfärdsföretag
Reglerna bör skärpas för privata företag som
bedriver verksamhet inom vård- och omsorg,
anser S-ledaren Stefan Löfven. Samma modell
bör användas som i den blocköverskridande
uppgörelsen om ”friskolor” [privatskolor].

– Dessa partier borde också kunna komma
överens om att dessa principer ska gälla i hela
välfärden, säger han till SVT:s Politik i fokus.

De hårdare reglerna för ”friskolona” innebär
bland annat att offentlighetsprincipen bör gälla
och att verksamheten inte är kortsiktigt spekula-
tiv utan långsiktig och seriös, skriver TT.

Samtidigt innebär uppgörelsen om ”friskolo-
rna” att en rad av de villkor som S-kongressen i
våras enades om, till exempel kommunalt veto,
körs över.

Konkursande vårdcentraler får ny
ägare
Sensias konkursdrabbade vårdcentraler i Kalmar
och Hultsfred har hittat en ny ägare.

En överenskommelse har ingåtts och
landstinget har godkänt att Cityläkarna ska ta
över båda vårdcentralerna från och med den 1
augusti, enligt konkursförvaltaren Magnus Ned-
strand.

Ett annat dotterbolag till Sensia som drev
vårdcentraler i norra Sverige  i Sundsvall, Piteå,
Luleå och Boden har också gått i konkurs och
vårdcentralerna lades ned i slutet av juni. Enligt
Anders Bergman, konkursförvaltaren för de fyra
vårdcentralerna, finns det intressenter men inte
ännu någon ny ägare.

Kampanj för höjda löner i
Storbritannien
Sedan finanskrisen började har britternas totala
löner minskat med 7,5 procent, enligt en utred-
ning av den fackliga centralorganisationen Trade
Union Congress [TUC].

– De senaste fem åren har folk fått ett massivt
slag mot sina löner, samtidigt som miljoner har
tvingats gå ner i tid eller ta sämre betalda arbeten,

Nyheter i korthet
säger generalsekreterare Frances O´Grady till
tidningen The Guardian.

TUC lanserar nu en kampanj för höjda löner.

Vänsterpartiets säger nej till privata
vinstuttag i välfärden
Vänsterpartiet kommer inte att sätta sig i en
regering som fortsätter dagens privatiserings-
politik. Det sade Vänsterpartiets ledare Jonas
Sjöstedt vid en pressträff i Almedalen.

– Vi kommer inte att sätta oss i en regering
som fortsätter tillåta privata vinstuttag i välfärden.
Vårt mål är att få bort det privata ägandet i skola,
barnomsorg och äldrevård. Det är vårt absolut
viktigaste krav och det kan väljarna lita på, sade
han.

Sverige har störst skillnad i
sysselsättning
Sverige är det EU-land som har den största
skillnaden i sysselsättning mellan egna medbor-
gare och personer som har medborgarskap utan-
för EU, visar statistik från Eurostat.

Förra året hade svenska medborgare den näst
högsta sysselsättningsgraden i EU samtidigt som
de som i Sverige är medborgare i ett icke EU-
land hade den näst lägsta sysselsättningsgraden,
skriver Europaportalen.

V vill ändra i grundlagen för att
skydda vår gemensamma egendom
Vänsterpartiet vill göra det svårare att sälja ut
offentlig egendom. Partiet vill att det ska krävas
beslut med tre femtedels majoritet alternativt två
beslut med mellanliggande val.

– Det finns skydd för privat egendom men
inget motsvarande för det vi äger tillsammans.
Vänsterpartiet vill införa ett grundlagsskydd för
det vi äger gemensamt, sade Jonas Sjöstedt i sitt
tal i Almedalen.

Partiet vill att det ska krävas tre femtedelars
majoritet ett två beslut, ett före och ett efter valet,
för att få säljs ut offentlig egendom. Både MP
och S har i försiktiga ordalag uttalat sig positivt
om förslaget.
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Byggnads och Elektrikerna
vill att Lex Laval skrotas
Byggnads och Elektrikerna har skickar ett öppet
brev till alla riksdagsledamöter för att de ska se
till att Lex Laval förpassas till papperskorgen.
”Svensk arbetsmarknad har inte tid att vänta en
enda dag till”, slås det fast i brevet som är under-
tecknat av de båda förbundsordförandena
Byggnads Johan Lindholm och Elektriker-
förbundets Jonas Wallin, Elektrikerförbundet.

I brevet till riksdagsledamöterna beskriver de
två förbunden hela Laval-historien. Om hur det
lettiska företaget Laval un Partneri kom till
Vaxholm för att bygga om Söderfjärdsskolan
sommaren 2004. Att Byggnads och Elektrikerna
satte skolbygget i blockad när det visade sig att
Laval betalade löner långt under kollektivavtals-
nivån. Byggnads krävde att få teckna avtal med
Laval för att se till att de lettiska byggjobbarna
skulle få samma löner som sina svenska kolleger.

Stridsåtgärderna underkändes av EU-domsto-
len. Fast de båda förbunden tagit till strid helt
enligt svensk rätt fick de betala tre miljoner
kronor i skadestånd till Laval. Sedan infördes den
svenska Lex Laval. Den har lett till låglönekon-
kurrens, menar brevskrivarna, eftersom svenska
fackföreningar nu inte kan kräva svenska kollek-
tivavtal av utländska företag som verkar i Sverige.

Men så för några månader sedan kom en
rapport från FN:s arbetsmarknadsorgan ILO,
påminner brevskrivarna. En rapport som fullstän-
digt sopar mattan med EU-domstolen och den
svenska regeringen och ger Byggnads och
Elektrikerna full upprättelse. ILO underkänner
Lavallagen, den strider emot internationella
konventioner om facklig förenings- och förhand-
lingsrätt. ILO säger också att Byggnads och
Elektrikerförbundet utsattes för allvarliga
föreningsrättsliga kränkningar och uppmanar
regeringen att kompensera de bägge facken för de
skadestånd de tvingades betala till Laval.

Samma dag som breven skickades till riksdags-
ledamöterna och till statsministern genomförde
en två fackförbunden en ”promenad” från deras
förbundskontor vid Odenplan i centrala Stock-
holm till Fredriks Reinfeldts residens Rosenbad
med två jätteplakat, ett utformat som ett kontrakt
med krav om att Lex Laval ska skrotas som de
önskade att statsminstern skulle skriva under, det
andra en faktura med inbetalningskort för återbe-
talning av de tre miljoner kronor som fackförbun-
den tvingades betala i skadestånd till Laval [i
praktiken Svenskt Näringsliv].

Men statsministern vill inte ta emot hundrata-
let byggnadsarbetarna och elektrikerna anförda av
de båda förbundsordförandena Johan Lindholm
och Jonas Wallin.

Gösta Torstensson

Foto: GÖSTA TORSTENSSON
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Baktankar från en EU-rabulist
”SER DU EN SITUATION SOM DEN i Grekland där 60
procent av ungdomarna är arbetslösa, snart 30
procent av hela befolkningen är arbetslös – siffror
som överstiger den stora depressionens
arbetslöshetssiffror och ett EU som är fast beslu-
tet att fortsätta skära ner – då kan du ju räkna ut
ekonomiskt att det inte håller.”

Det säger författaren Kajsa Ekis Ekman i en
intervju på Svenska Dagbladets kultursidor. Hon
tror att en revolution förr eller senare kommer att
bryta ut i västvärlden. Grekland lär väl stå först i
kön.

DEN FÖRRE TYSKE FÖRBUNDSKANSLERN och en av upp-
hovsmännen bakom euron, Helmut Kohl, menar
att tyskarna på hans tid aldrig skulle stöttat euron
i en folkomröstning.

”I ett fall var jag som en diktator. Representativ
demokrati kan bara vara framgångsrik om någon
står upp och säger: Så är det”, sade den tidigare
tyske förbundskanslern Helmut Kohl i en intervju
som gjordes i mars 2002 av journalisten Jan Peter
Paul men som först nu ser dagens ljus i dennes
doktorsavhandling.

Helmut Kohl trodde inte heller att det då
återförenade Tyskland hade sagt ja till en ny
valuta.

”En folkomröstning om införandet av euron
skulle vi ha förlorat. Det är helt klart. Jag skulle
ha förlorat den”, sade Helmut Kohl.

Inte nog med att euron fungerar odemokra-
tiskt, dess tillkomst skedde odemokratiskt.

VÅRDPROFITÖRERNA FÖRNEKAR SIG INTE. Under två år
bodde Anna Larsson Wallins demenssjuke man i
en lägenhet på Nilstorpsgården i Lidingö, en
vårdenhet för demenssjuka som drivs av den
privata vårdjätten Attendo. Den sista tiden var
han mycket sjuk och förvirrad vilket resulterade i
att han rev ner två garderobsdörrar och ibland
kissade på golvet. I höstas gick han bort. Fem
månader senare kom fakturan. Vårdbolaget
Attendo hade beställt renovering av golvet i
lägenheten och ville att änkan Anna Larsson
Wallin skulle betala 70.000 kronor.

Anna Larsson Wallin tog kontakt med media
och Dagens Nyheter skrev en artikel om skanda-
len – skadorna är något man får räkna med i

verksamheten och Attendo borde själva ha en
täckande försäkring. Efter att DN ringde upp
Attendo backade bolaget, men med kommente-
ren att man därmed tar på sig en kostnad ”som
man egentligen inte borde”. Attendo redovisar
samtidigt en vinst på en kvarts miljard kronor för
2012.

I EN DEBATTARTIKEL OM DEN SENASTE vårdskandalen
[ovannämnda Attendo] skrev Socialdemokrater-
nas partisekreterare Carin Jämtin i Aftonbladet
den 18 juli: ”Vi socialdemokrater har förslag om
nationella kvalitetslagar för ordning och reda i
välfärden för att förbättra kvaliteten och avsevärt
begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och
valfrihet garanteras.”

Aftonbladets krönikör Jan Guillou kommente-
rade den 28 juli: ”Åh fan. ’Mångfald och valfrihet’
är de borgerliga partiernas formel för det rådande
systemet. Det skall alltså Socialdemokraterna
garantera. ’Ordning och reda’ kan ingen vara
emot, det 80 procent av befolkningen är emot är
privatiseringen av skola, vård och omsorg.

Och vad än ’nationella kvalitetslagar’ skulle
vara för något så inte lär det bita på kapitalistiska
vanvårdare som direktör Borelius [Attendos ägare
och ledamot av regeringen Reinfeldts särskilda
råd för att ’utveckla välfärden’].

Och att ’avsevärt’ begränsa vinsterna är juri-
diskt omöjligt. Borelius blir ju miljardär vid själva
försäljningsklippet. Dessutom håller den här
typen av riskkapitalister till i skatteparadis som
Cayman Islands, Jersey och Guernsey.

Frågan om privatiseringen av välfärden är
ingen skatteteknisk fråga, det är en ideologisk
fråga.” Touché!

”JAG ÄR EN STOR EU-VÄN, EN STOR Europavän”, förklar-
ade Stefan Löfven i sitt tal under Almedals-
veckan. ”I Sverige tror jag vi underskattar EU:s
betydelse för att vi har fred i Europa.”

Löfvens uttalande är ett hån mot den betyd-
ande del av svenska folket som är kritiska till EU
och ett slag i ansiktet på de miljontals löntagare i
framför allt södra Europa som demonstrerar,
proesterar, ockuperar och strejkar mot den
nyliberala svältkur de påtvingas av Löfvens ”EU-
vänner” i Bryssel.
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