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Panamaflaggat fartyg till
EU-domstolen
När tvisten om svenska fackförbunds strids-
åtgärder mot det norskägda, men
panamaflaggade, fartyget Sava Star behandlas i
EU-domstolen har den målnummer C-83/13.
Parterna i målet, som är ömsom käranden öm-
som svarande, är Fonnship A/S, Svenska
Transportarbetareförbundet och Facket för
Service och Kommunikation [SEKO].

Tvisten har sin upprinnelse i stridsåtgärder
som vidtogs mot fartyget Sava Star år 2001
[Transport] och 2003 [SEKO] och som båda
gångerna slutade med att fartygets ägare, det
norska rederiet Fonnship A/S, tecknade så kallat
ITF Special Agreement.

Den 14 februari 2013, drygt ett år efter att
Arbetsdomstolen, AD, beslöt inhämta förhand-
savgörande i de fyra mål som rör stridsåtgärderna
mot Sava Star, har AD formulerat tolknings-
frågan och skickat den till EU-domstolen i
Luxemburg. Frågan som EU-domstolen har att
ta ställning till är om EES-avtalets regler om fri
rörlighet för tjänster är tillämpliga när ett norskt
rederis panamafl aggade fartyg utför transport-
tjänster till Sverige.

Av handlingar i målen framgåratt parterna
inte varit överens om hur tolkningsfrågan skulle

ställas. SEKO och Transport ändrade så sent som
i december 2012 inställning genom att åberopa
Lex Britannia, som innebär att det är tillåtet att
vidta stridsåtgärder för att undantränga ett ut-
ländskt kollektivavtal. Den bestämmelsen under-
kändes av EU-domstolen i Laval-domen i för-
hållande till arbetsgivare inom EES.

 I samband med denna justering begärde
förbunden att EU-domstolen också skulle till-
frågas om vilken betydelse det kollektivavtal har
som arbetsgivarparten hävdar hade slutits med en
rysk arbetstagarorganisation innan stridsåtgärde-
rna vidtogs. AD konstaterade att den frågan
förvisso kan bli aktuell, men att det skulle kräva
utredningar som ytterligare fördröjer den elva år
långa processen. AD avslog därför begäran om
att ställa fler frågor trots att det kan innebära att
ytterligare förhandsavgörande kan behöva in-
hämtas.

Rederiet hävdar att kollektivavtalen är ogil-
tiga, dels på avtalsrättsliga grunder, dels eftersom
stridsåtgärderna var otillåtna, och yrkar att för-
bunden ska förpliktas att återbetala en avgift
stipulerad i avtalen och betala ekonomiskt skade-
stånd för den skada som stridsåtgärderna med-
fört. Transport har i sin tur yrkat att rederiet ska
förpliktas att betala skadestånd för
kollektivavtalsbrott, eftersom det inte betalat
avtalsenliga löner.

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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Nyheter i korthet

Rekordkvartal för norsk industri
Norges industriproduktion lyfte med 3,1 procent
i juni, vilket innebär att det andra kvartalets
industriproduktion hamnade på rekordnivå, enligt
Statistiska sentralbyrån, SSB.

Lyftet i juni var väsentligt större än väntat.
Analytiker hade i snitt räknat med en ökning på
0,4 procent, enligt en Reutersenkät.

”Det är i väldigt stor utsträckning oljebaserad
industri som håller detta uppe”, säger Kjersti
Haugland, ekonom på DNB Markets.

Norge är inte medlem i EU men ”samarbetar”
med EU genom det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, EES.

Finlands regering drar åt
svångremmen
Finlands regering stramar åt budgeten 2014
jämfört med i år. Total beräknas budgeten 2014
nu till 53,9 miljarder euro, ned från förra årets på
54,5 miljarder.

Den finska regeringens målsättning är att
åtgärden ska begränsa skuldsättningen och be-
hålla landets kreditbetyg, på toppnivån AAA.

Det finska budgetunderskottet 2014 beräknas
till 6,6 miljarder euro, ned från underskottet på
7,8 miljarder euro 2013.

Finlands ekonomi krympte med 0,8 procent i
maj jämfört med samma månad 2012 efter ned-
gången på 2,2 procent i april, enligt landets
officiella statistikbyrå, Statistikcentralen.

Brasiliansk IMF-representant blev
tagen i örat
IMF-styrelsen beslutade den 29 juli att betala ut
ytterligare 1,72 miljarder euro till Grekland.
Utbetalningen förknippades med en rad villkor,
bland annat att Grekland går vidare med sin plan
att minska antalet offentliganställda med 4.200
personer.

Brasiliens representant i IMF-styrelsen, Paulo
Noguiera Batista, avstod från att rösta och skrev i
en not att Grekland utsätts för en ”drakonisk
anpassning”, och han framhöll att IMF bör
förbereda ett nytt program, med bättre villkor, för

Grekland.
Paulo Noguiera Batista kallades hem för

konsultationer om varför han avstod från att
rösta, utan att kontakta landets regering. Det sade
Brasiliens finansminister Guido Mantega på
kvällen den 30 juli.

Guido Mantega talade samma dag med IMF-
chefen Christine Lagarde och uttryckte stöd för
det senaste åtstramningsprogrammet för Grek-
land, och han informerade om att Paulo Noguiera
Batista hade agerat utan auktorisation från reger-
ingen.

Sverige är inte längre det
socialdemokratiska landet lagom
”Vi har ju alltmer gått från en politikerskara som
velat tjäna det allmänna […] till en kår som tjänar
det privata. På ett sätt är det kanske passande att
pusslet kring det nya Sverige läggs ännu tydli-
gare. Vi är ju inte det socialdemokratiska landet
lagom längre. Vi är de extrema. Vi har världens
mest generösa friskolesystem för riskkapitalister.
De oreglerade vinsterna från den offentliga
vården seglar rakt till Caymanöarna. Hemliga
stöd i miljoner kommer in till partierna utan att
det offentliggörs och köpta före detta politiker
behöver inte redovisa vem som betalar för en ny
lag.” Det skriver America Vera-Zavala i ETC
Stockholm [2 augusti].

Greklands arbetslöshet ökar
Greklands arbetslöshet steg till 27,6 procent i
maj, den högsta nivån sedan landets statistikbyrå
började publicera månadssiffror 2006. I april låg
arbetslösheten i Grekland på 27 procent enligt
reviderade siffror.

Tysk ekonomi växte markant
Den tyska ekonomin växte ”markant” under
andra kvartalet, och uppgången drevs främst av
privatkonsumtion men också av ökad industripro-
duktion.

Det uppger det tyska ekonomidepartementet i
sin månadsrapport, enligt nyhetsbyrån
Bloomberg.
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Köp ”Det stora tågrånet”!

EU vill sänka lönerna i
Spanien
EU-kommissionär Olli Rehn ger sitt stöd till
IMF-förslaget att lönerna i Spanien bör sänkas
med upp till tio procent för att förstärka landets
konkurrenskraft. En lönesänkning skulle minska
den höga arbetslösheten, tror EU-kommissionä-
ren.

De senaste månaderna har ökningen av arbets-
lösheten i Spanien stannat av vid drygt 26 pro-
cent. Tillsammans med Grekland har Spanien
den i särklass högsta arbetslösheten i EU. I Spa-
nien har olika åtgärder vidtagits för att få ner
arbetslösheten och det höga budgetunderskottet.
Men det är långt i från tillräckligt menar Interna-
tionella valutafonden, IMF, och EU-kommissio-
nen.

Nyligen föreslog IMF att lönerna på den
spanska arbetsmarknaden skulle sänkas med upp
till tio procent för att bereda plats för fler arbets-
tillfällen.

Trots att många bedömare inklusive IMF
anser att en bred överenskommelse mellan fack,
arbetsgivare och regering om sänkta löner i
dagsläget skulle vara mycket svår att uppnå
trycker IMF på för att Spanien gör något radikalt
för ökad tillväxt och sysselsättning.

NÅGRA DAGAR SENARE FICK FÖRSLAGET helhjärtat stöd av
EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn
med ansvar för ekonomiska frågor.  Han menar
att en intern devalvering (sänkta löner för stärkt
konkurrenskraft) så som Lettland och Irland gjort
är ett exempel för Spanien att följa.

Olli Rehn ser också politiska problem med att
få tillstånd en överenskommelse på den spanska
arbetsmarknaden men vill ändå mana på.

”… skulle det inte ändå vara värt ett seriöst
försök, av hänsyn till de miljontals unga spanjorer
som för närvarande är arbetslösa?” skriver Rehn
på sin blogg.

Enligt IMF kan en lönesänkning med tio
procent kopplat till minskad arbetsgivaravgift och
momshöjning ge skjuts åt tillväxten, skapa arbets-
tillfällen och minska landets höga budgetunder-
skott. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas då
öka fem procent på fem år och sysselsättningen
med sju procent. Valutafondens beräkningar visar
på ett prisfall på fyra till fem procent efter två år
och ökad konsumtion under andra året, skriver

tidningen El Pais.
Kritiker menar dock att resultatet kan bli en

betydande minskning av efterfrågan i ekonomin,
en större börda för hushållens skuldsättning och
högre underskott.  Men det imponerar inte på
Olli Rehn.

”Jag är mentalt förberedd på kören av
domedagsprofeter som uttrycker sin vrede i
finansiell media mot detta förslag. Men om vi
hade litat på dem och följt deras råd, skulle euron
har brutit samman redan för några år sedan.”,
bloggar Olli Rehn.

I nästa månad presenterar EU-kommissionens
sin analys om de arbetsmarknadsreformer som
Spanien genomförde under 2012.

Gösta Torstenson

Fackliga rättigheter ska
kokas till mos
EU:s valutaunion, EMU, tycks vara på väg mot
ättestupan. De svenska euro-entusiasterna skyller
krisen på lata grekiska arbetare, medelålders
portugisiska pensionärer och fifflande spanska
högerpolitiker.

Men Greklands, liksom Spaniens och Portu-
gals, situation visar i själva verket hur förödande
EMU-projektet är för arbetande människor.

Hans Tietmeyer, den tidigare chefen för tyska
riksbanken Bundesbank, uttalade inför
sjösättandet av EMU att valutaunionen var som
en ”tryckkokare utan säkerhetsventiler”. När
möjligheten att devalvera sig ur kostnadskriser
försvunnit skulle ”fackliga och sociala rättigheter
kokas mjuka – eller till mos”.

LÄNDER SOM GÅR MED I EMU FÖRLORAR varje möjlighet
att använda valuta eller ränta för att möta ekono-
miska kriser. ECB sätter ju samma ränta för alla
euroländer. Samtidigt begränsar valutaunionen
medlemsländernas möjligheter att via budgeten,
till exempel ökade offentliga investeringar, stabili-
sera sin egen ekonomi. Det kan bli ett allvarligt
problem, i lägen då vissa länder behöver kylande
åtgärder medan andra ropar efter stimulans.
Resultatet kan bli regional överhettning och
inflation, eller ekonomisk kräftgång och massar-
betslöshet.

När valutan inte längre får vara flexibel, så
tvingas folket att bli det. Arbetsmarknaden måste
avregleras. Det gäller speciellt reglerna för kon-
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flikt- och arbetsrätt på arbetsmarknaden. Social-
försäkringarna måste bli mer individuella. Löne-
bildningen måste decentraliseras och mjukas upp.
Skatterna måste sänkas och privatiseringarna
ökas.

Svenska borgerliga EMU-förespråkare anförde
detta som starka argument för EMU inför folk-
omröstningen 2003. En svensk EMU-anslutning
skulle tvinga fram förändringar på arbetsmarkna-
den. Jan Herin, då chef för Svenskt Näringslivs
Brysselkontor, menade att ”Strukturella felaktig-
heter åtgärdas och näringslivet moderniseras.
Stabilitet kan vara stagnation. Euron medför i
stället förnyelse”. [Göteborgs-Posten 4 november
2002].

MED SVERIGE I VALUTAUNIONEN SKULLE det bli lättare för
Svenskt Näringsliv att genomdriva antifackliga
lagar, uppluckrad arbetsrätt, lägre lönenivåer,
ökade inkomstklyftor.

”Det måste till en ökad flexibilitet. Det finns
exempelvis en gammalmodig syn på arbetsrätten”,
sade Per Juth på Svenskt Näringsliv vid ett semi-
narium om småföretag och euron i början av
2003. Juths bedömning är att ett EMU-medlem-
skap kommer att tvinga fram förändringar av
skattetryck och arbetsrätt.

En avreglering av arbetslivet är ett slags dolt
konvergenskrav, förklarade SAF:s vice ordförande
Sune Ehring i en intervju redan 1996: ”Vi kan
inte ha stelare regler än andra.”

Direktör Göran Trogen vid arbetsgivar-för-
bundet Almega uttryckte samma förväntningar:

”Helt klart ställer EMU krav på en helt annan
flexibilitet. Vi kan inte längre devalvera oss ur
dåliga löneavtal. Teoretiskt ska även
lönesänkningar kunna förekomma i ett företags-
anpassat system.”

NÄR ANPASSNINGAR AV VÄXELKURSEN och/eller räntan är
omöjliga återstår bara att koka folket och deras
sociala rättigheter och ekonomiska villkor till
mos. Nationalekonomerna brukar prata om
interna devalveringar.

De sydeuropeiska euroländernas dras med
minskad produktion och växande budgetunder-
skott och arbetslöshet. Som medlemmar i EMU
kan de varken devalvera eller sänka räntan, vilket
annars är den naturliga utvägen för länder i deras
prekära läge.

Det är mot den bakgrunden man ska se IMF:s
förslag att lönerna i Spanien bör sänkas med upp

till tio procent för att förstärka landets konkur-
renskraft. Förslaget har fått stöd av EU-
kommissionären Olli Rehn. Han tror att en
lönesänkning skulle minska den höga arbetslös-
heten. Tillsammans med Grekland har Spanien
den i särklass högsta arbetslösheten i EU.

Gösta Torstensson

Svensk välfärdsslakt på
export
Den svenska modellen är ännu omtalad. Men
begreppet har fått en ny innebörd. Den nya
svenska modellen är att snabbare än andra av-
veckla den gamla.

Det ska vi vara stolta över, förklarade Almega,
Friskolornas Riksförbund, Svenska Riskkapital-
föreningen, Vårdföretagarna och Svenskt Nä-
ringsliv när de kallade till konferens i veckan.

Socialdemokraterna var först med valfriheten,
hävdade Helene Hellmark Knutsson [s)] Hon gav
de borgerliga en eloge för att de hakade på.

– Ingen vill stänga valfriheten. Men vi ser allt
sämre resultat. Vi tappar inom skolan och vården.

Då gäller det att ta nya tag med målbilder och
effektivitet.

Odd Eiken, vice VD på Kunskapsskolan, ser
belåten ut. Framtiden är inte byskolor och koope-
rativ utan världsmarknad och kapital-
ackumulation.

– Det finns 78.000 appar för elever. De flesta
kommer att faila ut när entusiasterna som intro-
ducerat dem på sina skolor drar vidare. Ska du få
hävstång måste du integrera det bästa i en sam-
manhållen värdekedja.

Koncernen växer i Storbritannien, USA och
Indien. Lärare kan berätta om sviktande kunska-
per hos dess svenska elever, men det har lika liten
betydelse som smaken på kaffet hos Starbucks.
Vinsterna utvinns ur varumärket - och värde-
kedjan som hör till.

– Framtiden för svensk välfärdsexport är ljus,
säger Eiken. Bara vi inte kluddrar till det genom
att undanröja förutsättningarna för den.

Det skulle bli protester mot vinsterna inom
välfärden utanför lokalen. Men moderatorn kan
lugna publiken.

– Den permanenta revolutionen är inställd på
grund av vädret.

 Hä. Hä.
Mikael Nyberg
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Stefan Löfven försöker
vilseleda de egna väljarna
”Med EMU ökar det politiska inflytandet på
marknadens bekostnad. Det är ett starkt vänster-
argument.” Det sade Stefan Löfven, då vice
ordförande i fackförbundet Metall och ordfö-
rande i Fackliga röster för Europa, i LO-tid-
ningen den 9 maj 2003. ”Idag styr marknaden
över ränta och valuta. Jag är förvånad att de som
säger sig vara vänster och mot EMU försvarar
markandens starka inflytande.”

Löfvens resonemang är märkligt på många
sätt.

För det första är det dunkelt vad han menar
med att marknaden styr över sen svenska räntan.
Det är ju riksbanken, närmare bestämt dess
direktion, som sätter styrräntan (reproräntan)
vilket i sin tur påverkar markandsräntorna. Möjli-
gen menar Löfven att riksbanken fungerar ode-
mokratiskt, i det att det är politiskt oberoende
byråkrater och inte politiskt förtroendevalda som
avgör räntenivån. I så fall är det inte svårt att hålla
med. Men saken är ju den att penningpolitiken
har avdemokratiserats som ett viktigt led i an-
passningen till EMU. Det var på regeringen
Perssons förslag som riksdagen [socialdemokra-
terna tillsammans med de borgerliga partierna]
1998 beslöt att riksbanken skulle göras oåtkomlig
för politiskt inflytande och att den enväldiga
riksbanksdirektionens viktigaste uppgift är att
bekämpa inflationen.

ATT DET ÄR MARKNADEN SOM STYR DEN svenska valutan
är korrekt. Ända sedan kronan i november 1992
frigjordes från kopplingen till ecun [eurons före-
gångare] har kronan haft en flytande växlingskurs.
Det betyder att det är tillgång och efterfrågan på
valutamarknaden som från dag till dag, timma till
timma bestämmer kronkursen. Denna regim har
både fördelar och nackdelar. I stort sett hela
ekonomkåren är överens om att de senaste decen-
niernas valutapolitik har varit till fördel för
Sverige. Och i stort sett ingen vill i dag försvara
det ”ekonomisk-politiska fiasko” [tidningen
Affärsvärlden] som ecu-kopplingen, dvs. EU-
anpassningen, innebar.

Men visst kan man som demokrat och/eller
socialist tycka att det vore bra med ett större mått
av politisk styrning av växelkursen för att till
exempel vid ekonomiska kriser kunna bedriva en

mer expansiv valutapolitik. Men det skulle förut-
sätta att vi återinför någon form av valutaregle-
ring, dvs. begränsningar av kapitalets rörlighet. I
dag råder det gränslös frihet för kapitalet, eller
marknadens diktatur om man så vill. Orsaken är
att Sverige i anpassning till EU och EMU har
avskaffat alla regleringar av valuta- och kredit-
marknaderna.

FÖR DET ANDRA ÄR PÅSTÅENDET ATT ”EMU ökar det
politiska inflytandet på marknadens bekostnad”
helt felaktigt. Upp till bevis, Stefan Löfven! På
vilket sätt ökar det politiska inflytandet? På vilket
sätt minskar marknadens inflytande? Saken är
den att om vi går med i EMU så är det inte
riksbanken som bestämmer räntan, utan den
europeiska centralbanken i Frankfurt. ECB har
exakt samma nyliberala konstruktion som den
svenska riksbanken. Den är oberoende [artikel
130 i Lissabonfördraget] och uppdraget är att
bekämpa inflationen [artikel 127 i Lissabon-
fördraget]. Hur kan då Löfven påstå att det
politiska inflytandet över räntan ökar om Sverige
går med i EMU? Det är nonsens. Det är den
europeiska centralbanken som utan politisk
styrning eller demokratisk kontroll enväldigt
sköter penningpolitiken i EMU-området. Däre-
mot skulle en svensk EMU-anslutning medföra
att vi påtvingas en räntepolitik som är mer åtstra-
mande än den svenska riksbankens och som inte
är utformad efter den ekonomiska situationen i
Sverige.

Hur är det då med valutan? Innebär ett med-
lemskap i EMU ”ökat politiskt inflytande på
marknadens bekostnad” över valutapolitiken som
Stefan Löfven påstår? Nej! Helt enkelt därför att
euron, precis som kronan, har en flytande växel-
kurs i förhållande till andra valutor. Det är till-
gång och efterfrågan på marknaden som bestäm-
mer eurons värde. Några möjligheter till politisk
styrning [devalvering eller revalvering] av euron
finns följaktligen inte. Hur kan Löfven då påstå
att det politiska inflytandet över valutan ökar om
Sverige går med i EMU? Beror det på okunskap
eller var det ett medvetet försök att försöka vilse-
leda svenska folket inför folkomröstningen i
september 2003?

Det är för mig ofattbart att det finns vänster-
politiker och fackliga ledare, som ofta talar så
vackert om hur nödvändig demokratin är eller
som högljutt kritiserar de pågående attackerna
mot välfärden och arbetsrätten, som förespråkar
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att Sverige ska anslutas till EU:s valutaunion.
EMU är konstruerat så att stora delar av den

ekonomiska politiken inte ska kunna styras eller
ens påverkas av politiska beslut. Den ekonomiska
politikens innehåll ligger fast, oavsett kulör på de
politiker som utses i allmänna val i medlemssta-
terna.

Hur kan någon socialdemokrat, centerpartist,
socialliberal folkpartist eller socialkonservativ
kristdemokrat bejaka detta? Hur kan någon som
utger sig för att vara demokrat och/eller anhäng-
are av den så kallade svenska modellen med full
sysselsättning, stor offentlig sektor och generell
välfärd säga ja till EMU? Det är för mig ofattbart!

Att säga nej till svenskt deltagande i EMU:s
tredje steg med överstatlig valuta och centralbank,
borde vara en självklarhet för alla som inte röstar
på Fredrik Reinfeldt eller är avlönad av Svenskt
Näringsliv.

Gösta Torstensson

Vad säger Stefan Löfven
om EMU?
Så sent som tisdagen samma vecka som Håkan
Juholt på lördagen meddelade sin avgång som
partiordförande för Socialdemokraterna höll han
fast vid att partiet skulle säga nej till
euroländernas så kallade finanspakt.

Samma dag som Socialdemokraterna utsåg
Stefan Löfven till ny ledare meddelade partiet att
man hade kommit överens med regeringen om
medlemskap i finanspakten. De socialdemokra-
tiska ”undantagskraven” ansågs vara uppfyllda.
[Intressant är att de svenska socialdemokraterna
inte ställde krav på någon ”tillväxtpakt” eller
”sysselsättningspakt” som villkor för att godta
euroländernas finanspakt. Efter det franska
presidentvalet har Stefan Löven vaknat till liv.
Han anser att det är bra att den nye franske
presidenten Francios Hollande har lyft upp
frågan om att komplettera finanspakten med en
”tillväxtdimension”.]

Stefan Löfven är stark anhängare av euron. I
samband med folkomröstningen 2003 var han
ordförande för den EMU-entusiastiska kampanj-
organisationen Fackliga röster för Europa.

I en intervju med SKTF-tidningen [idag
Tidningen Vision] svarade Stefan Löfven den 1
september 2003 på frågan hur regler och lagar

som rör arbetslivet, till exempel arbetslöshetser-
sättning och anställningstrygghet, kommer att
påverkas av ett EMU-medlemskap?

”Jag kan inte se att de påverkas alls. Det har
med inrikespolitik att göra”, svarade Stefan
Löfven.

Idag vet vi att det var osant. I Grekland, Portu-
gal och Spanien strejkar och protesterar miljon-
tals löntagare mot påbuden från Bryssel och
Frankfurt om sänkta löner, pensioner och
arbetslöshetsersättningar samt avregleringar av
arbetsmarknaderna som försämrar anställnings-
villkoren och försvagar de fackliga organisationer-
nas ställning.

JAG HAR MEJLAT TILL STEFAN LÖFVEN och frågat om han i
dag anser att Sverige ska anslutas till euron. En av
hans medarbetare skickade mig ett god dag-
yxskaft-svar:

”Hej Gösta! Tack för ditt mejl. EMU står för
Ekonomiska och Monetära Unionen. Det är ett
samarbete inom EU som bland annat innebär att
medlemsländerna har en gemensam valuta, euro,
och en gemensam penningpolitik.

År 2003 hölls en folkomröstning om att införa
euron som valuta i Sverige där en majoritet
röstade emot. Vi respekterar folkomröstnings-
resultatet och de utfästelser som gavs i samband
folkomröstningskampanjen 2003.

Vänliga hälsningar, Wissam Abdallah, Social-
demokraterna.”

Jag skickade ett nytt mejl i vilket jag uttryckte
mig än mer precist: ”Du svarar inte på min fråga:
Är Stefan Löfven för att Sverige ska gå med i
EMU?”. Detta mejl skickade jag den 11 april
klockan 15.20 och jag har fortfarande inte fått
något svar.

Gösta Torstensson
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LO-förbund ska granska
inhyrning
De regionala skyddsombuden i LO:s medlems-
förbund ska granska arbetsvillkoren på små-
arbetsplatserna runt om i Sverige för de som är
inhyrda, inlånade eller anställda av entreprenörer.

– Vi vet att detta är särskilt olycksdrabbade
grupper, säger Bo Andersson, IF Metall, till
Dagens Arbete.

Tillsammans med företrädare för LO och flera
fackförbund har han planlagt den stora gransk-
ningen – RSO-projektet ”Tillfällig/extern perso-
nal 2013/14”, som påbörjas i höst, pågår under
vintern och våren 2014 och avslutas med en
rapport och seminarium på Almedalsveckan i juli
2014.

Utgångspunkten är att problemen med olika
former av uthyrning och inlåning av arbetskraft
ökat i takt med branschens snabba expansion.
Arbetsmiljöverket har sedan flera år undersökt
branschen extra.

Under 2011 ökade olyckorna i branschen
kraftigt. Medan övriga branscher i snitt har 6
olyckor per 1000 anställda hade bemannings-
branschen det dubbla, alltså 12 per 100 anställda
– detta trots att en stor del av branschen utgörs av
rent kontorsarbete.

Av de skadade är 60 procent under 35 år,
jämfört med 30 procent för den övriga arbets-
marknaden. Olyckorna har enligt Arbetsmiljö-
verkets statistik fortsatt ligga kvar på samma höga
nivå.

– Arbetsskadorna inom bemanningsbranschen
är oroväckande höga, sammanfattade
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjö-
berg.

FÖRRA ÅRET GICK REGIONALA SKYDDSOMBUD från olika
LO-förbund på Gotland samman och gjorde 93
skyddsronder på mindre arbetsplatser. Undersök-
ningen presenterades under Almedalsveckan

– Resultatet var skrämmande. På varannan
arbestplats fanns varken någon fysisk eller psyko-
social riskbedömning, berättar säger Bo Anders-
son.  

– Syftet är förstås att kartlägga problem, och
lösa dem på de berörda arbestplatserna. Men vi
hoppas också få reda på om lagstiftningen kan bli
bättre, säger Bo Andersson.

– Det finns en massa oklarheter. Vad är det

exempelvis vad som gäller vid in- och utlåning av
arbetskraft mellan små företag – något som är
vanligt, men där lagstiftningen är otydlig.

Bemanningsbranchen regleras i dag av EU:s
bemanningsdirektiv, vilket medför att svensk
lagstiftning måste vara förenlig med detta direk-
tiv.

Per Hernmar

Vinstjakten gör människor
till maskiner
I början av det nya årtusendet tågar Walmart in i
Tyskland med en ny regim. För bokslutets bästa
är romantiska förbindelser mellan anställda är
förbjudna. Minsta flört kan rendera varning. Men
leenden är påbjudna. Kunderna ska överallt mötas
av ett varumärkt, permanent leende.

Karl Marx analyserade 150 år tidigare hur
kapitalet förminskade arbetaren till ”en maskin-
del” underordnad ”arbetsprocessens småaktiga
och förhatliga despoti”.  Det kallas numera flexi-
bel anpassning till de globala marknadernas krav.

Lagercentraler, åkerier och vårdhem riktas
efter fabriksförtryckets föredöme medan politiker
och intellektuella obekymrat klättrar vidare i
axiomen om kunskapssamhället och dess utveck-
lande arbeten.

När fackföreningarna stukats i Japan efter
världskriget räknade cheferna vid Toyota ut att de
inte skulle tilldela sina avdelningar 100 procent av
den personal som fordras för normal produktion.
De gav dem bara 90 procent. Så skulle de an-
ställda med decentraliserad automatik förmås att
göra sitt yttersta för företagets bästa.

PRINCIPEN ÄR DENSAMMA NÄR SVENSKA hemtjänstföretag
förser sin personal med scheman som förutsätter
att de kan vara på två håll samtidigt och förflytta
sig mellan kunderna lika snabbt som ett musklick.
Med planerad underbemanning försvinner alla
utrymmen för liv utanför kapitalavkastningen:
”Lämna matlåda, tre minuter utan samtal”!

Detta management-by-stress väcker motstånd.
Walmart fick det trassligt med sina diktatoriska
påbud i Tyskland. De lokala attityderna tycktes
inte passa affärsmodellen.

1950- och 60-talens ”samförstånd om behovet
av att jobba hårt” har gått förlorat i Europa,
klagar Jacob Wallenberg, Volvochefen Leif Jo-
hansson och deras kollegor i European Round
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Table of Industrialists. Nya tillväxtländer bryter
fram med lägre löner och konkurrenskraftiga
attityder till arbetstider och anställningsskydd.
Det ”reser frågor om hållbarheten i den nuva-
rande ekonomiska modellen” : ”... ett kulturellt
skifte är nödvändigt: motivation, engagemang,
hängivenhet och en vilja att jobba hårdare är
viktiga kvaliteter som möjliggör för företag att
kontinuerligt förbättra innovationsförmågan och
produktiviteten”.

JAG VAR LAGERARBETARE PÅ DELTID I 14 ÅR. Nog arbetade
vi hårt. Våra prestationer mättes varje dag, redovi-
sades på listor på väggen vid orderluckan och
omräknades till kronor och ören i
lönespecifikationen. Order, rader, vikt, order,
rader, vikt, dag efter dag, vecka efter vecka.

Jag tillhörde ackordshetsarna. Jag kunde fylla
rullpallar med 2,5 ton frukt och grönsaker på en
timme och få iväg 10, 15, 20 ton om dagen. Det
handlade inte främst om muskelstyrka. Tanke-
arbete och erfarenhet avgjorde. Det gällde att
kunna knepen, planera pallarna och fatta snabba
beslut.

Det straffade sig att på heltid jäkta efter ackor-
det – rygg och leder tog stryk – men vi hade
utrymmen för andhämtning. När det var lätta
dagar kunde vi ta långlunch, spela schack eller
bara sitta och ta det lugnt. Samvaron – snacket,
sångerna, hyssen – gav liv åt arbetslivet.

Sådana utrymmen är ur bokslutets synvinkel
inte hållbara. Nu ska de bort, nu försvinner de
mått av frihet som funnits att efter egna linjer ta
sig fram genom arbetsdagarna.

FINANCIAL TIMES RAPPORTERAR FRÅN RUGELEY i mellersta
England. Ovanpå en nedlagd kolgruva sträcker e-
handelsföretaget Amazon ut sig med ett lager
stort som nio fotbollsplaner.

Det liknar ett ”slavläger”, berättar anställda.
Arbetet pågår dag som natt i åttatimmarsskift
med en halvtimmes rast. Flera hundra expeditörer
i brandgula västar drar sina vagnar genom ändlösa
rader av hyllor.

De flesta arbetarna levereras av bemannings-
bolag. Lönen ligger en penny över gällande
minimilön. Daglönarna hoppas få fast jobb hos
Amazon i framtiden, då tillkommer pension och
vinstandel, men den som går hem sjuk eller
skadad från sitt skift riskerar att få sparken. Tre
prickar och du är ute!

För organiseringen av arbetet litar Amazon till

experter från bilindustrin. Det är hårda gossar,
förklarar en av de högsta cheferna belåtet: ”... de
är inte rådgivare, de är förolämpare, de är verkli-
gen inte snälla ... De är samurajer, de absolut sista
samurajerna, killarna från Toyotas fabriker.”

Tankearbetet är med digital teknik förminskat
till ett minimum. Expeditörerna har en liten dator
med ett satellitnavigeringssystem som talar om
för dem exakt vad de ska göra. Varje steg är
centralt övervakat. ”Du är ett slags robot, men i
mänsklig form”, säger en chef.

På skärmen ser arbetarna i realtid hur de
förhåller sig till dagens prestationsmål. Förma-
ningar poppar upp om de ligger efter, och
expeditörerna varnas för att tala med varandra.
Varje sekund av arbetstid ska avkasta sig i årets
bokslut.

I TYSKLAND REKRYTERADE AMAZON 2012 5.000 migrant-
arbetare från Polen, Spanien, Ungern, Rumänien
och andra länder till julruschen vid sina lager. De
blev inkvarterade i trånga lokaler och övervakade
av ett vaktbolag – HESS – med nazistisk anstryk-
ning. Silvina från Spanien berättade för tv-report-
rar att vakterna ständigt visiterade dem och
kunde ta sig in i deras rum när de var på arbetet,
sov eller stod i duschen. Om hon kom på kant
med dem eller fann det svårt klara Amazons
prestationskrav riskerade hon att inom 24 timmar
stå utan arbete och bostad: ”Det är som att vara i
en maskin, och vi är bara små delar av denna
maskin.”

Vaktbolaget fick gå och fackförbundet Verdi
har organiserat en serie strejker med krav på
kollektivavtal och högre lön för lagerarbetarna.

Men en större fråga förblir obesvarad.
Företagsledarna och politikerna som styr och

ställer i Europa har kanske rätt: Världsmarknaden
kräver att vi arbetar hårdare. Den har inte ut-
rymme för andhämtning. Varje mikropaus, varje
tillstymmelse till tanke och liv vid sidan om
vinstjäktet, måste bort ur verkstäder, lagercentra-
ler och vårdfabriker.

DEN INTERNATIONELLA KONKURRENSEN FORDRAR att vi
förtätar och sträcker ut arbetsdagen, förvandlar
fritiden till en väntan på sms:et från bemannings-
bolaget, och gör det omöjligt för arbetslösa och
utslitna lönearbetare att leva ett anständigt liv.

Ska vi vara förbrukningsmaterial i denna
kapitalavkastande despoti?

Mikael Nyberg
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Svenska Dagbladet far med
osanning
I Svenska Dagbladet den 28 juli far
ledarskribenten Siri Steijer med osanning och
sprider felaktigheter, enligt LO-förbundet
Byggnads. ”Det är förvånande hur en skribent i
en så kort text lyckas trampa i klaveret så ofta att
det blir en hel konsert. Samtidigt är det inte
förvånande att SvD och dess nyliberala skribenter
alltid tar ställning för marknadens utnyttjande av
människor och propagerar för lönekonkurrens”,
skriver Byggnads i ett pressmeddelande där man
betonar att Byggnads alltid kommer att stå upp
för alla människors lika värde.

– När Siri Steijer ska beskriva händelserna i
Vaxholmskonflikten så är det uppenbart att hon
inte har en aning om vad som hände och varför.
Hon påstår att Byggnads krävde högre löner än
den genomsnittliga för svenska byggnadsarbetare.
Detta är inte sant. Det fanns inte och har aldrig
funnits någon genomsnittlig lön för byggnadsar-
betare. Byggnads krävde att svenska kollektivavtal
skulle gälla, varken mer eller mindre, säger
Byggnads ordförande Johan Lindholm.

– Istället visade det sig att de lettiska arbetarna
i verkligheten hade upp till 56 timmars arbets-
vecka och en lön på cirka 50 konor i timmen. Om
detta skriver Siri Steijer ingenting. Men det är
precis detta som dagligen sker på svensk arbets-
marknad och det är detta som måste få ett slut. I
efterhand har ju FN:s organ ILO också sagt att vi
har haft rätt hela tiden, menar Johan Lindholm.

– Det blir lika konstigt när Siri Steijer ska
beskriva Lex Laval. Vad hon glömmer att berätta
är att lagen inte ger fackföreningarna rätt att
kontrollera att det verkligen finns ett utländskt
kollektivavtal och att detta i så fall efterlevs,
fortsätter Johan Lindholm.

– Byggnads möter ofta utländska byggnadsar-
betare som blir utnyttjade under slavliknande
förhållanden. Man får bo på arbetsplatsen under
usla villkor, man får arbeta långt över 40 timmar i
veckan och lönerna hamnar inte sällan på nivåer
runt 20 kronor i timmen. Det händer ofta att den
lön man blivit lovad enligt utländskt kollektivav-
tal måste betalas tillbaka till arbetsgivaren när
man kommer tillbaka till hemlandet. Om detta
skriver Siri Steijer ingenting.

På grund av Lex Laval har svenska fackför-
bund små möjligheter att hjälpa alla de som idag

blir utnyttjade på svensk arbetsmarknad.
Byggnads välkomnar alla politiska initiativ för att
förändra dagens lagstiftning.

– Mest upprörande är det att Siri Steijer
fortsätter med det nyliberala tramset att påstå att
Byggnads skulle vara protektionistiskt. Det är
ganska tjatigt och framförallt är det inte sant.
Byggnads välkomnar arbetskraftsinvandring. Det
är inte huruvida vi ska ha arbetskraftinvandring
eller inte som är frågan, utan hur förutsättning-
arna för detta ska bli de bästa. Svenska kollektiv-
avtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Bara
då står man upp för alla människors lika värde,
avslutar Johan Lindholm.

Jan-Erik Gustafsson

Valutafonden – i stället för
demokrati
”Forskning: Demokrati inte bra för ekonomin”;
kunde man läsa i Svenska Dagbladet nyligen. Vad
som framgår först lite längre ned i texten är att
det är en partsinlaga det handlar om. Bakom
rapporten står nämligen Internationella valuta-
fonden, IMF, som sedan årtionden i praktiken
varit en hängiven fiende till demokratisk kontroll
över ekonomin.

Under 80- och 90-talen blev ”IMF-upplopp”
[antinedskärningsprotester] ett begrepp, medan
fonden hade makten över dussintals skuldsatta u-
länder. I dag har flertalet av dem skickat hem
fonden eller starkt dragit ned sitt samarbete med
den, något som inte verkar ha skadat deras eko-
nomiska utveckling. IMF gav stora lån till 70-
talets militärdiktaturer i Latinamerika och har
utan invändningar samarbetet med de nya kupp-
regimerna i Honduras och Paraguay. Men IMF
hade blivit nästan arbetslösa när finanskrisen gav
organisationen en ny chans att pröva post-demo-
kratiska ekonomiska system i länder som Grek-
land och Portugal. Med lika katastrofala resultat.

Det problem som rapporten pekar ut – politik-
er slösar under valår och stramar åt senare – skulle
också kunna tacklas med fördjupad demokrati,
exempelvis Venezuelas och Bolivias möjlighet att
avsätta regeringar i förtid. Men det är inte vad
rapportförfattarna föreslår. De tror i stället på att
en icke-demokratisk organisation kommer uti-
från. Vilket, som av en tillfällighet, alltså är vad
IMF gjort i över 30 år.

Jon Weman
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Baktankar från en EU-rabulist
FÖRE VALET 2006 LÅG STATEN UTGIFTER på ungefär 33
procent av BNP. Valåret 2014 kommer de att
ligga på under 27 procent, enligt finansminister
Anders Borgs prognoser. Skillnaden i pengar är
då 267 miljarder kronor. Eller ungefär en fjärde-
del av hela statsbudgeten. Statsminister Fredrik
Reinfeldt berättade i sitt sommartal att han vill
sänka skatterna med ytterligare 16 miljarder
kronor.

Är det inte vettigare att satsa pengarna på
skola, vård och omsorg som, helt i linje med den
rådande EU-politiken, raserats sedan Reinfeldt
och Borg kom till makten 2006?

TCO KOMMER NU MED YTTERLIGARE fakta så att EU-
kommissionen ska kunna väcka åtal mot Sverige
för brott mot EU:s regler om skydd för visstids-
anställda: 65.000 människor har arbetat på olika
korta anställningar hos samma arbetsgivare i mer
än fem år.

– Visstidsanställningar behövs och är ofta en
väg in på arbetsmarknaden. Men att 65 000
människor har arbetat mer än fem år hos samma
arbetsgivare på olika korta anställningar visar att
visstidsanställningar missbrukas. Det vill vi för-
hindra, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO i
ett pressmeddelande.

TCO har rätt i sak, men att begära hjälp av
den odemokratiska EU-kommissionen för att riva
upp beslut fattade av den folkvalda riksdagen är
principiellt åt helvete. Driv frågan i nästa års
valrörelse istället. Eller vill TCO avskaffa riks-
dagen?

PÅ FEM ÅR, MELLAN 2007 OCH 2012, ökade landstingen
inköp av vård från privata företag och organisa-
tioner med drygt 50 procent. Tillsammans beta-
lade svenska landsting 24 miljarder kronor för
privat vård. I primärvården står räkningarna från
privatföretagen för en tredjedel av landstingens
vårdkostnader. Det berättar tidningen Dagens
Samhälle i sitt senaste nummer. Stockholm,
moderaternas experimentverkstad, utmärker sig.
Huvudstaden står ensam för nästan hälften av
landstingens utgifter för privat vård.

Det vi bevittnar är en del av det systemskifte
som i årtionden pågått inom offentlig verksamhet
i Sverige. Om ett år är det val till riksdag, lands-

ting och kommuner. Då har medborgarna möjlig-
het att sätta stopp för detta skrämmande system-
skifte. Börja med att delta i välfärds-
manifestationerna den 21 september. Organisatör
är Folkkampanjen för Gemensam välfärd, där
bland annat Folkrörelsen Nej till EU är medlem.
Välfärdskampanjens huvudparoller är: Nej till
vinst i välfärden! Stoppa nedskärningarna! För-
svara och utveckla den gemensamma välfärden!

GREKLANDS FINANSMINISTER YANNIS STOURNARAS har
uppmanat chefen för de grekiska privatisering-
arna, Stelios Stavridis, att avgå, rapporterar
Bloomberg News.

Kravet kom efter mediarapporter om att
Stelios Stavridis flugit i ett privat flygplan som
ägs av en investerare som nyligen köpt ett statligt
företag.

Den offentliga sektorn har minskat radikalt
sedan EU och IMF tog över makten i Grekland,
men korruptionen består.

EU-KOMMISSIONEN OCH IMF, INTERNATIONELLA valutafon-
den, uppmanar Spanien att sänka landets löner
med 10 procent. Det uttalade syftet är att för-
bättra konkurrenskraften och skapa fler arbetstill-
fällen. Åtgärden liknar de ekonomiska stålbad
[nationalekonomerna kallar det intern devalver-
ing] som Lettland, Estland, Irland och Grekland
tvingats göra, och som enligt många bedömare
slagit hårt mot breda grupper och lämnat omfatt-
ande fattigdom i sina spår.

För drygt ett år sedan uppmanade EU-kom-
missionen även Sverige att sänka ingångslönerna,
framför allt inom den offentliga sektorn, samt
luckra upp anställningsskyddet. Detta motivera-
des med att unga människor och svaga grupper
skulle ha lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Den tydligaste illustrationen av vilken ond
spiral det här blir är att EU i sin årliga fördjup-
ande ekonomiska analys nu även rekommenderar
Frankrike att sänka lönerna för att öka konkurr-
enskraften. Det med motiveringen att de an-
gränsande länderna Italien och Spanien redan
har sänkt sina löner. Med den logiken blir vi alla
fattigare, säger Johan Danielsson, EU-samord-
nare på LO:s internationella enhet till Arbetaren.

Gösta Torstensson
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