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Svenskar och britter vill
lämna EU
43 procent av de tillfrågade svenskarna vill lämna
EU medan 42 procent heller vill förbli medlem,
enligt en färsk undersökning genomförd av
YouGov. Även i Storbritannien är det fler som vill
lämna EU: 44 procent vill gå ur och 34 procent
stanna kvar.

Danskar, tyska och fransmän vill vara kvar som
medlemmar i EU enligt opinionsundersökningen.
Av de tillfrågade danskarna svarade 35 procent att
de vill lämna EU, medan 47 procent svarade att
de vill stanna kvar.

Undersökningen omfattade 5.488 personer i
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige och
Danmark och genomfördes mellan 21 och 29
augusti.

Storbritanniens premiärminister David
Cameron har lovat en folkomröstning om EU om
hans konservativa parti vinner parlamentsvalet
2015. Han kommer då att kräva en omförhand-
ling av det brittiska medlemskapet och britterna
ska få rösta om det omförhandlade medlemskap-
savtalet 2017-2018.

Folkrörelsen Nej till EU vill också folkomrösta
om Sveriges medlemskap i EU, med eller utan en
omförhandling om villkoren för det svenska
medlemskapet och oavsett hur det går i det
brittiska parlamentsvalet.

– Nästan alla de löften som ja-sidan utfärdade
inför folkomröstningen 1994 har visat sig vara
falska, till exempel att den militära alliansfriheten
inte hotas, att den svenska modellen på arbets-
marknaden inte undergrävs och att vi har juridisk
rätt att välja att stå fria från euron, säger Jan-Erik
Gustafsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till
EU.

– Samma sak när det gäller EMU-folkomröst-
ningen 2003. De hot som ja-sidan då kom med
har visat sig grundlösa och i dag – snart tio år
efter folkomröstningen – kan vi konstatera att
Sverige har haft en bättre ekonomisk utveckling
än de länder som infört euron som valuta.

– Mot denna bakgrund kräver vi att svenska
folket i likhet med de brittiska, får möjlighet att
säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i
EU i en ny folkomröstning, avslutar Jan-Erik
Gustafsson.

Ett upprop med krav på en svensk folkomröst-
ning finns på Folkrörelsen Nej till EU:s hemsida,
www.nejtilleu.se, och har undertecknats av en rad
mer eller mindre kända svenskar såsom ordföran-
den i Hamnarbetarförbundet Eskil Röner,
riksdagsledamoten Marianne Berg (v), pessimist-
konsulten Ronny Eriksson, musikern Monica
Dominique, poeten Jenny Wrangborg, tecknaren
Robert Nyberg, journalisten Kajsa Ekis Ekman,
förbundsordföranden i Ung Pirat Gustav Nipe
och författaren Kjell Eriksson.

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

Trojkans lånekrav underminerar
demokratin
Internationella Fackliga Samorganisationen [IFS]
– även kallat Världsfacket – har publicerat en
rapport som går till angrepp mot IMF:s lånekrav i
förhandlingar med krisdrabbade euroländer.

IFS-rapporten ”Ideology without economic
evidence: IMF attacks on collective bargaining”
bestrider på grundval av empiriska fakta IMF:s
ekonomiska argument för att genomdriva
avreglerade arbetsmarknader och svagare
kollektivavtalsförhandlingssystem.

IMF utgör tillsammans med EU-kommissio-
nen och Europeiska centralbanken den så kallade
Trojkan, som gör upp om vilka åtstramnings-
åtgärder och strukturreformer som ett krisdrabbat
land måste genomföra för att få erhålla ”nödlån”.

IFS menar att IMF:s arbetsmarknads-
rekommendationer underminerar demokratin och
riskerar ”ekonomisk diktatur” över hela Europa,
med fler splittringar och social oro som följd, utan
att leverera några ekonomiska fördelar.

Infranord varslar 400 anställda
Infranord, som bland annat arbetar med underhåll
och modernisering av järnvägar, ska skära ned
med cirka 400 tjänster över hela landet.
”Övertaligheten finns inom både ledning, admi-
nistration samt produktion”, enligt ett pressmed-
delande från bolaget.

Stort missnöje med euron
i Österrike
Österrikes två stora partier, socialdemokratiska
SPÖ och det borgerliga ÖVP, är inte längre så
stora. Valet den 29 september innebär visserligen
troligtvis en ny upplaga av deras koalitionsreger-
ing, men de nådde tillsamman bara 51 procent.

De stora vinnarna i valet var i stället miljö-
partiet De gröna och de främlingsfientliga höger-
populistiska FPÖ.

Nästan en tredjedel av österrikarna röstade på
partier som vill skrota euron, trots att Österrike
klarade finanskrisen bättre än de flesta andra
euroländer.

Nationella Fronten ökar
i Frankrike
Var fjärde fransman, 24 procent, säger att de
tänker rösta på det högerextrema och främlings-
fientliga partiet Nationella Fronten i EU-parla-
mentsvalet nästa år. Det gör fronten till största
parti.

Bara 19 procent uppger att de kommer att
rösta på Hollandes socialistparti och 22 procent
säger att de tänker välja borgerliga UMP. En
nyhet som fick Nationella Frontens ordförande
Marine Le Pen att utropa sitt parti till ”Frankri-
kes främsta”.

Flygbolaget Ryanair tvingas böta i
Frankrike
Flygbolaget Ryanair har brutit mot franska
arbetsmarknadsregler och ska betala motsvarande
86 miljoner kronor i skadestånd och ränta, beslu-
tade en domstol nyligen.

Ryanair fälls bland annat för att olagligt ha
registrerat personal med bas i Marseille genom
irländska kontrakt för att komma undan skatt.
Bolaget ska dessutom ha motarbetat de anställdas
rätt att organisera sig fackligt.

Ryanair har sagt att det räknar med att förlora
och att domen ska överklagas.

Vänsterpartiet uppmanar till bojkott
av Ryanair
Ekot rapporterade nyligen att piloter som arbetar
på det irländska flygbolaget Ryanair har bildat ett
anonymt nätverk för att undvika att förlora sina
jobb om det kommer fram att de är fackligt
anslutna. Flygbolaget är ökänt på grund av dess
antifackliga hållning

Vänsterpartiet uppmanar till bojkott av
lågprisflygbolaget.

– Ett företag som i praktiken förbjuder sina
anställda att engagera sig fackligt har inget exis-
tensberättigande. det är ett brott mot både svensk
och internationell lag, säger Josefin Brink,
Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska tales-
person.
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Köp ”Det stora tågrånet”!

EU-kommissionen vill
avreglera transporter
EU-kommissionen aviserar i ett så kallat
meddelande(försöksballong) att cabotagereglerna
inom vägtransportområdet ska ”förenklas”.

– Alla som följt kommissionens arbete på
området vet att det innebär fortsatt avreglering,
säger Johan Danielsson som arbetar med EU-
frågor på LO.

Cabotagereglerna handlar om villkoren för
utländska lastbilschaufförer och åkerier att be-
driva inrikestransporter i Sverige. Enligt nu
gällande regler, beslutade av EU:s transport-
ministrar i september 2009, får en utländsk trans-
portör utföra högst tre inrikestransporter i ett
annat land under en period av sju dagar. Sedan
måste han lämna landet. En förutsättning för att
få utföra inrikestransporterna är dock att fordonet
kommit in i landet med gods från ett annat land.

För EU-kommissionen var dessa regler enbart
ett steg på vägen mot helt avreglerad transport-
marknad. Tillåt ett obegränsat antal inrikes-
transporter under fyra dagar efter en avslutad
internationell transport eller femtio fria inrikes-
transporter per år och chaufför. Det är EU-
kommissionens senaste förslag för att öppna upp
transportmarknaden. Det kom i september 2012

Efter massivt motstånd både från fackliga
organisationer och från åkeriföretag blev den
ansvarige kommissionären tvungen att bara för
några månader sedan lägga förslaget på is.

– Jag upplever det nästan som föraktfullt av
EU-kommissionen att återigen komma tillbaka
med de här idéerna, säger Johan Danielsson.

– Problemet på svensk transportmarknad i dag
är den stora mängd olaglig cabotagetrafik som
gör det mycket svårt att överleva i branschen med
svenska lönekostnader. Vi behöver reglera, snarare
än att avreglera branschen.

Johan Danielsson menar att det är viktigt att
regeringen avvisar EU-kommissionens ambitio-
ner på transportområdet.

– Kommissionen presenterar den här typen av
meddelanden för att få stöd av medlemsländerna i
sitt fortsätta arbete. Om den svenska regeringen
inte vill göra det möjligt att bedriva inrikes-
transporter i Sverige på sämre utländska arbets-
villkor så är det nu man ska markera mot detta.
Det blir mycket svårare att stoppa förslaget längre
fram i processen, säger Johan Danielsson.

Det är mycket bra att LO och dess medlems-
förbund, framför allt Transport, försöker stoppa
EU-kommissionens planer på att helt avreglera
transportmarknaden. Men kommissionens fram-
stötar är inga tillfälligheter utan är en konsekvens
av EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor,
tjänster, kapital och arbetskraft. I Lissabonfördra-
get, EU:s grundlagar, slås det fast i artikel 56 att
”inskränkningar i friheten att tillhandahålla
tjänster inom unionen [ska] förbjudas”.
Transportbranschen innefattas i begreppet
tjänsteföretag. EU:s inre marknad är ett nyliberalt
projekt som är helt oförenligt med den svenska
arbetsmarknadsmodellen och som det i längden
är ohållbart att bekämpa med mindre än att
Sveriges frigör sig från EU.

Gösta Torstensson

Kraftig ökning av antalet
fattiga i EU-länderna
Miljoner människor har gått från välstånd till
fattigdom i Europa som upplevt den värsta eko-
nomiska krisen på 60 år, skriver Röda Korset i en
ny rapport. I rapporten levereras hård kritik mot
krishanteringen i eurozonen. De humanitära
konsekvenserna kommer att bli långvariga med
social utslagning och stor oro för framtiden. Det
ger grogrund för ökad främlingsfientlighet och
extrema åsikter.

Rapporten bygger på erfarenheter från 42
europeiska länder. I 22 av länderna har andelen
människor som är beroende av Röda Korsets
matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och
2012. 3,5 miljoner människor köar i dag för att få
mat. 43 miljoner i Europa kan inte äta sig mätta
varje dag och för första gången i modern tid
tvingas barn i Europa leva under svårare förhål-
landen än sina föräldrar.

Rapporten bygger på erfarenheter från natio-
nella Rödakors- och Rödahalvmåneföreningar.
Jämfört med en första rapport från oktober 2009
har läget försämrats dramatiskt. De redan utsatta
har drabbats ännu hårdare av den så kallade
Trojkans [EU, ECB och IMF] krispolitik och en
stor del som tillhört en arbetande medelklass har
dragits med i krisen. 120 miljoner människor i
Europa lever i riskzonen för fattigdom enligt
EU:s statistikbyrå Eurostat.

Gösta Torstensson
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Trojkans lånekrav
underminerar demokratin
Världsfacket, egentligen Internationella Fackliga
Samorganisationen [IFS], har publicerat en
rapport som går till angrepp mot IMF:s lånekrav i
förhandlingar med krisdrabbade euroländer.

IFS-rapporten ”Ideology without economic
evidence: IMF attacks on collective bargaining”
bestrider på grundval av empiriska fakta IMF:s
ekonomiska argument för att genomdriva
avreglerade arbetsmarknader och svagare
kollektivavtalsförhandlingssystem.

IMF utgör tillsammans med EU-kommissio-
nen och Europeiska centralbanken den beryktade
så kallade Trojkan, som över huvudet på de folk-
valda gör upp om vilka åtstramningsåtgärder och
strukturreformer [avregleringar och
privatiseringar] som ett krisdrabbat land måste
genomföra för att få erhålla ”nödlån” [lån som ska
betalas tillbaka med ränta].

IFS menar att IMF:s arbetsmarknads-
rekommendationer underminerar demokratin och
riskerar ”ekonomisk diktatur” över hela Europa,
med fler splittringar och social oro som följd, utan
att leverera några ekonomiska fördelar.

Jan-Erik Gustafsson

Högerextrem ledare inför
rätta i Grekland
Nikolas Mihaloliakos, ledaren för det
högerextrema grekiska partiet Chrysi Avgi (Gyl-
lene gryning), ställs inför rätta tillsammans med
andra ledargestalter. De anklagas för att ingå i en
kriminell organisation med koppling till en serie
våldsdåd, varav minst två med dödlig utgång.

Förutom Mihaloliakos har partiets talesman,
ytterligare fyra parlamentsledamöter och över ett
dussin andra partimedlemmar gripits, totalt 21
personer. Tillslagen inleddes efter mordet på
rapparen och antifascisten Pavlos Fyssas tidigare i
månaden. Regeringen har gett domstolen en
förteckning på 32 misstänkta brott som kopplas
till Chrysi Avgi. Listan inkluderar fyra kniv-
attacker mot invandrare, varav en där offret avled.

För den stora massan var Chrysi Avgi helt
okänt. Partiet bestod av en liten krets runt den
misslyckade militären och juntasupporten Nikolas

Mihaloliakos. Kretsen bestod av före detta junta-
medlemmar och greker som återvänt från Sydaf-
rika efter år hos Eugene Terreblanches terror-
grupp AWB. De har ägnat de senaste trettio åren
åt att försöka mörda vänsteraktivister, slåss som
volontärer på Serbiens sida i Bosnienkriget, starta
tidningar, starta partier för att upplösa dem eller
gå in i andra partier, men har aldrig fått mer än en
procent i något val.

Vad Chrysi Avgi behövde var en kris. Och de
fick en. Eurokrisen. Grekland är kanske det land
som drabbats hårdast. Arbetslösheten närmar sig
30 procent och bland ungdomar är den över 60
procent. I det senaste parlamentsvalet fick Chrysi
Avgi 7 procent av rösterna och 18 av parlamentets
300 platser, och blev större än kommunistiska
KKE och hälften så stora som socialdemokratiska
Pasok. Halva poliskåren röstade på Chrysi Avgi
enligt en undersökning.

Klädda i svarta t-tröjor och kamouflage-
mönstrade militärbyxor har medlemmar i Chrysi
Avgi hållit Atens gator i skräck de senaste åren.
Flera hundra personer har attackerats, och miss-
tankar finns om att de ligger bakom flera mord.
Offren har framför allt varit invandrare, men även
vänsteraktivister och homosexuella. Samtidigt
berättar medlemmar som hoppat av om stora
vapengömmor. Enligt de senaste
opinionsmätningarna är Chrysi Avgi nu tredje
största parti med 15 procent. Det är ett enormt
stöd för ett parti som betecknas som det mest
våldsamma och högerextrema i Europa.

Chrysi Avgi försöker infiltrera arbetarrörelsen
genom att ge stöd till strejkande arbetare och
fattiga pensionärer. Deras förklaring till den djupa
ekonomiska krisen är inte Greklands
euromedlemskap, utan de utomeuropeiska in-
vandrarna. I den meningen motsvarar de det
främlingsfientliga Sverigedemokraterna. I övrigt
kan det nynazistiska Chrysi Avgi få Sverige-
demokraterna att framstå som rent av rumsrena.

Gösta Torstensson

Stöd kampanj-
fonden. Sätt in ett
belopp på plusgiro
603 95 78 – 7.
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Nationell arbetsrätt kan
urholkas av EU:s regler
EU-parlamentet antog den 8 oktober en resolu-
tion som uppmanar till nya EU-regler som slår
fast att det är domstolen i det land där en strids-
åtgärd vidtas som ska vara behörig att döma i
tvistemål. Detta för att skydda arbetstagarnas
rättigheter och värna de olika nationella
arbetsmarknadsmodellerna i EU.

EU:s regler för vilken lag som är tillämplig [så
kallat lagval som regleras i ”Rom II-för-
ordningen”] vad gäller exempelvis arbetsgivaran-
svar eller skador orsakade av fackliga strids-
åtgärder är tydliga – det är lagen i det land som
stridsåtgärderna kommer att genomföras eller har
genomförts som ska gälla.

Men de nuvarande reglerna för vilket lands
domstol som ska ha behörighet [så kallat forum-
val som regleras i ”Bryssel I-förordningen”] att
avgöra arbetsmarknadstvister innebär dock att en
domstol i det land där åtgärderna planerades kan
bli behörig.

Ett exempel är Viking Line-fallet där det
finska sjömansfacket planerade att vidta strids-
åtgärder mot Viking Lines utflaggning av ett
fartyg till Estland. Planerna drogs dock upp på
Internationella transportarbetarefederationens
kontor i London, så en brittisk domstol ansågs
behörig.

Denna situation har skapat oro om att nation-
ella arbetsrättsliga regler kan urholkas av EU:s
regler. EU-parlamentet uppmanar därför kom-
missionen att se över situationen för att se till att
EU-rätten [Bryssel I-förordningen] respekterar
nationella traditioner vad gäller arbetstagarnas
och fackliga rättigheter.

Parlamentet anser att EU-länderna ska vara
behöriga i tvister om stridsåtgärder och individu-
ella anställningsavtal där deras egen arbetsrätt är
tillämplig. Det ska vara domstolen i det land där
stridsåtgärderna ska vidtas eller har vidtagits som
ska vara behörig. När det gäller individuella
anställningsavtal bör behörig domstol ligga i det
land som har närmast anknytning till
anställningsförhållandet.

– Tvister på svensk arbetsmarknad ska avgöras
i svensk domstol, säger EU-parlamentariker Olle
Ludvigsson [s].

Parlamentet uppmanar nu EU-kommissionen
att se över möjligheterna att förändra det aktuella

regelverket.
– Markeringen är bra, men borde ha varit ännu

starkare. Det här är ett viktigt problem som går
att lösa på ett relativt enkelt sätt. Då ska vi inte
tveka att göra det, säger Olle Ludvigsson.

Ludvigssons positivism har åtminstone två
betänkligheter.

För det första har EU-parlamentets resolution
i praktiken inget värde utan är enbart en åsikts-
förklaring som EU-kommissionen och EU:s
lagstiftande ministerråd [medlemsländerna] utan
vidare kan strunta i.

För det andra är alla domstolar i EU:s
medlemländer underordnade EU-domstolen i
Luxemburg. De är enligt EU:s grundlagar skyl-
diga att tillämpa EU-rätten före nationell rätt.
Typ ovan nämnda Viking Line-fallet som avgjor-
des av EU-domstolen den 11 december 2007 [en
vecka innan den mer kända Lavaldomen].

EU-domstolen konstaterade att rätten att
vidta fackliga stridsåtgärder, inklusive strejkrätten,
är en grundläggande rättighet. Men den är inga-
lunda oinskränkt. Enligt EG-fördragets artikel 43
[Artikel 49 i Lissabonfördraget som trädde i kraft
i december 2009] faller strejkrätten inom
tillämpningsområdet för företagens grundläg-
gande rättighet till fri etablering.

Med stöd av artikel 49 kan alltså en arbetsgi-
vare som blivit utsatt för stridsåtgärder – och som
inskränkt den fria etableringsrätten – vända sig
till en nationell domstol och kräva att åtgärderna
förklaras lagstridiga. Etableringsrätten går således
före strejkrätten. Viking Line-domen är prejudi-
cerande för alla nationella domstolar, inklusive
den svenska Arbetsdomstolen.

Så trots Ludvigssons uttalande om att tvister
på svensk arbetsmarknad ska avgöras i svensk
domstol, så är denna princip satt ur spel sedan
Sverige gick med i EU för snart 20 år sedan.

Detta var också ett av de löftena som den
svenska fackföreningsrörelsen utfäste inför folk-
omröstningen i november 1994. Man påstod att
Sverige fått undantag för i medlemskaps-
förhandlingarna. Men detta var nyss. Ett förhål-
lande som än en gång bevisats under det svenska
EU-medlemskapet, där Lavaldomen är det mest
kända exemplet. Om det de fackliga och socialde-
mokratiska EU-anhängarna lovade inför folkom-
röstningen 1994 så skulle vare sig Vikings Line-
domen, Lavaldomen eller andra antifackliga
avgöranden i EU-domstolen inte inträffat.

Gösta Torstensson
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Mer åtstramningar väntar
i Spanien
Det spanska finansministeriet har tillkännagett
att lönerna för landets drygt 2,5 miljon offentlig-
anställda i stat och regioner fryses nästa år - för
fjärde året i rad. Det uttalade syftet är att få ner
landets stora budgetunderskott och förbättra
statens finanser.

Pressen på de offentliganställdas löner inleddes
med en femprocentig lönesänkning under den
socialdemokratiska regeringen 2010 och har
sedan följts av lönestopp. Fackföreningar uppskat-
tar att de anställda har förlorat 20 procent av sin
köpkraft som en följd av åtstramningarna.

Spanien, som genomlidit fem års eurokris med
recession och rekordhög arbetslöshet, för närva-
rande drygt 26 procent, väntas efter åtta kvartal i
rad med krympande BNP ha haft en svag tillväxt
i tredje kvartalet 2013.

Budgetunderskottet väntas, enligt
finansministeriet, i år bli 6,5 procent. Det är i
linje med det EU-undantag som Spanien fick i
maj: att budgetunderskottet får vara max tre
procent senast 2016.

Men enligt landets centralbankschef Luis
María Linde krävs det ytterligare åtstramnings-
beslut i Spanien om regeringen ska klara att
uppfylla kraven från EU.

EU-kommissionär Olli Rehn med ansvar för
ekonomiska frågor välkomnade i augusti ett
IMF-förslag om att sänka spanska löner med tio
procent.

Eva-Britt Svensson

Krav på brittisk
folkomröstning om EU
I januari i år lovade den konservative brittiske
premiärministern David Cameron en folkomröst-
ning om EU om han vinner nästa parlamentsval
som senast kommer att hållas 2015.

Men nu kräver en av hans mest inflytelserika
kritiker, konservative Adam Afriyie, att en folk-
omröstning hålls redan om ett år – i oktober
2014.

”Faktum är att det brittiska folket inte är
övertygat att det kommer bli en folkomröstning
alls om vi väntar till efter nästa parlamentsval”,
skriver Adam Afriyie i The Mail on Sunday.

Han menar dessutom att en tidigarelagd
folkomröstning kommer att sätta press på EU
och de övriga medlemsländerna att tillmötesgå de
brittiska kraven på en omförhandling om villko-
ren för landets EU-medlemskap.

Enligt en opinionsundersökning från juli sade
sig nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade att de
vill ha en folkomröstning och två tredjedelar vill
att denna ska äga rum innan nästa parlamentsval
2015.

45 procent skulle rösta för att går ur EU,
medan 33 procent vill vara kvar. En annan under-
sökning från slutet av september visar på liknande
siffror.

Den framträdande Labourpolitikern Tom
Watson ställer sig bakom förslaget, rapporterar
Financial Times. Socialdemokratiska Labour har
tidigare sagt nej till en ny folkomröstning om EU.
Men precis som hos konservativa Tories finns
flera parlamentariker i Labour som vill lämna EU.
Upp till 80 personer har ställt sig bakom förslaget
– även ledamöter som är EU-positiva, enligt The
Sunday Times.

Jan-Erik Gustafsson

Transaktionsskatt strider
mot EU-rätten
Under en längre tid har EU-länderna varit på
gång att införa en skatt på finansiella transaktio-
ner i unionen, kallad FTT. Detta var från början
något som lanserades av vänsterrörelsen Attack i
slutet på 1990-talet och förespråkare för den så
kallade Tobinskatten har under lång tid avfärdats
som radikala vänstertomtar. Men nu är 11
euroländer, däribland Tyskland och Frankrike,
överens om att införa en förvisso blek kopia av
Tobinskatten.

Men planer på att införa en skatt på vissa
finansiella transaktioner gillas inte av minister-
rådets egna jurister, uppger Reuters. I ett om-
döme hävdar rådets rättstjänst att planerna bland
annat är ”diskriminerande”, utgör ett ”hinder för
det fria flödet av kapital” och inte är förenliga
med EU:s grundlagar ”eftersom icke deltagande
länders befogenheter överträds”.

Enligt Lissabonfördragets artikel 63 ”ska alla
restriktioner för kapitalrörelser mellan medlems-
stater samt mellan medlemsstater och tredje land
vara förbjudna”.

Gösta Torstensson
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Nytt EU-direktiv kan
orsaka lönedumpning
Jag var den ende svenske EU-parlamentarikern
som nyligen röstade nej till yrkeskvalifikations-
direktivet. Låt mig förklara varför. När yrkes-
kvalifikationsdirektivet presenteras av politiker
och media gläds man över att viktiga administra-
tiva hinder nu har undanröjts. Nu ska
utbildningar och yrkeskunskaper godkännas av
hela EU. Detta är i sig naturligtvis positivt. Man
skulle kunna se det som att EU äntligen sätter
människors fria rörlighet först, istället för företags
och pengars.

Men tyvärr är direktivet så hastigt och dåligt
konstruerat att konsekvensen kan bli försämrad
säkerhet i många branscher, bland annat vården.

I ett direktiv där allt från turistguider till
barnmorskor ska regleras är det naturligtvis lätt
att det blir fel någonstans, eller att nationell
hänsyn får stå tillbaka för den allt mer
harmoniserade EU-lagstiftningen. Istället för att
trycka in allt i ett enda direktiv borde man såklart
ha delat upp det. Byggnadsingenjörer och arki-
tekter kanske kan ha samma lagstiftning, men
sjuksköterskor och elektriker?

Redan tidigt signalerade olika fackliga organi-
sationer i möten med mig, att det fanns en rad
problem. Vissa av problemen är lösta, men andra
kvarstår. Därför blev det i slutändan omöjligt för
mig att rösta ja till detta direktiv.

I direktivet accepteras bland annat det tyska
systemet för sjuksköterskeutbildning som enbart
kräver 10 års grundskola och tre års yrkesutbild-
ning. Trots att det finns undantag och möjligheter
för medlemsstater att ställa särskilda krav inom
just vårdyrken är detta oroande. I Sverige har vi
kämpat för att höja sjuksköterskeyrket till en
högskolenivå. Det har visat sig rädda liv, men nu
kan detta sättas på spel.

En syn på sjuksköterskor som ett yrke med
lägre kompetens än högskoleutbildning innebär

dock även andra risker än de rent vårdsäkerhets-
mässiga, nämligen lönebilden. Att vara sjukskö-
terska eller barnmorska är inte ett kall. Det är ett
yrke som bygger på forskning och beprövad
vetenskap. Lönen för sjuksköterskor är redan låg
och när man nu ska konkurrensutsättas mot lägre
utbildade riskerar naturligtvis också lönerna att gå
ner. Detta är en tillbakagång både för vårdkval-
liten och för jämställdheten.

Direktivet har dock även andra svagheter. Till
exempel det så kallade partiella tillträdet, där
någon vars kompetens inte är godkänd i ett annat
EU-land, ändå ska kunna få utöva delar av yrket,
dock inte i vårdyrken. Jag är osäker på hur detta
kommer att påverka Sverige men min danska
kollega berättar att de kommer få stora problem
med till exempel rörmokare som inte har kunskap
om gas och el, ett dansk kriterium som man nu
antagligen kan ta sig runt med det genom det
partiella tillträdet. Och innan en olycka har hänt
är det svårt att hävda att man ska få undantag
eftersom dessa bygger på att man kan bevisa att
det skulle kunna framkalla fara.

I Danmark oroar man sig också för risken med
underutbildade byggarbetare De problemen finns
också i Sverige, men i diskussionen om yrkes-
kvalifikationsdirektivet verkar glädjeyran över
minskad administration för den enskilda helt
överskugga de risker som det också medför.

Ett annat problem är att de så kallade yrke-
skorten kommer att delas ut med automatik om
ansökan inte behandlas i tid, något som riskerar
att skapa ett osäkert och kanske till och med
farligt system. Vem ska godkänna alla dessa
yrkeskort? Kommer det att läggas ut på entrepre-
nad eller måste vi skapa en ny myndighet? Se bara
hur det har gått med svenska lärarlegitimationen,
vad händer när detta handlar om byggnads-
ingenjörer, vårdpersonal eller elektriker?

Det är positivt att människor idag kan flytta
till nya länder och få sin kompetens erkänd, men
Vänsterpartiet menar att detta måste ske under
villkor som gör kvalitet, säkerhet och arbetsrätt
till ledstjärnor. Tyvärr riskerar detta hastjobb till
direktiv att snarare leda till försämrad säkerhet
inom vissa branscher och till lönedumpning.

Jag antar att många av de som röstade ja till
detta direktiv tycker att jag målar fan på väggen,
men erfarenheten av tidigare beslut om ”ökad
rörlighet” visar tyvärr att vi skeptiker fått rätt,
gång efter annan.

Mikael Gustafsson [v]

Stöd kampanj-
fonden. Sätt in ett
belopp på plusgiro
603 95 78 – 7.



eu och facket | oktober 2013 9

Fackliga rättigheter sätts
på undantag
I eurokrisens spår har fackliga rättigheter satts på
undantag i EU. I Grekland, Portugal, Irland,
Spanien har ingångna kollektivavtal rivits upp
och förhandlingssystemet mellan arbetsmarkna-
dens parter har brakat ihop.

Arbetslösheten är rekordhög, osäkra anställ-
ningar breder ut sig, arbetsrätten urholkas och det
sociala skyddsnätet försämras. I spåren av detta
ökar fattigdom och social oro vilket skapar en
grogrund för främlingsfientliga och rasistiska
partier att vinna mark och inflytande.

Krisen och de efterföljande åtstramningspaket
som många länder har infört har slagit hårt mot
löntagarnas rättigheter, villkor och förhandlings-
möjligheter. Såväl ILO:s tidigare som nuvarande
generaldirektör har gjort skarpa uttalanden för att
understryka att grundläggande principer och
rättigheter på arbetsplatsen aldrig får åsidosättas.

I början av året presenterade ett antal jurister i
arbets- och socialrätt ett manifest ställt till
medlemsländerna i EU. Deras krav är att EU-
länderna måste garantera att de mänskliga rättig-
heterna i arbetslivet alltid efterlevs, även i ekono-
miska kris- och åtstramningstider.

Samtliga medlemsländer i EU har ratificerat
FN-organet ILO:s kärnkonventioner, vilka garan-
terar föreningsrätten och förhandlingsrätten,
liksom förbjuder diskriminering, barnarbete,
tvångs- och slavarbete. Trots det finns det exem-
pel på att fackliga rättigheter kränks, med
eurokrisen som motivering.

Utvecklingen har fått de svenska fackliga
centralorganisationerna att reagera. I en gemen-
sam debattartikel skriver företrädare för LO,
TCO och Saco att ”det är en skrämmande ut-
veckling” och att ”regeringarna borde stanna upp
och betänka vad de är på väg att ställa till med”.

Desvenska fackliga centralorganisationerna
skriver att ”när mänskliga och fackliga rättigheter
urholkas riskeras den sociala modellen i Europa
och i förlängningen hela det europeiska ekono-
miska och politiska integrationsprojektet”.

LO, TCO och Saco menar att ”Sverige måste
gå i täten för att försvara och utveckla universella
och grundläggande fri- och rättigheter – oavsett
om det är kristider eller inte. Rätten att sluta
kollektivavtal som respekteras på arbetsmarkna-
den är, tillsammans med yttrande- och förenings-

frihet, grundförutsättningar för en harmonisk och
hållbar samhällsutveckling och konkurrenskraft.
Nedskärningar som skapar fattigdom är ett hot
mot välståndet och den sociala sammanhåll-
ningen.”

LO, TCO och Saco föreslår att regeringen tar
initiativ till en konferens i Sverige, dit experter,
parter, myndigheter och politiska partier bjuds in
för att diskutera de konsekvenser de fackliga
centralorganisationerna har tagit upp som sker i
spåren av den ekonomiska krisen i Europa.

Gösta Torstensson

EU-kommissionen vill
försämra arbetarskyddet
EU-kommissionen vill minska regelbördan för
små och medelstora företag, vilket riskerar att
leda till en försämring av arbetsmiljön i dessa
företag.

Den 2 oktober presenterade EU-kommissio-
nen ett meddelande om ”Regulatory Fitness and
Performance [REFIT]: Results and Next Steps”
med syftet att ”minska regelbördan” för små och
medelstora företag. Förslagen riskerar att minska
skyddet för arbetstagarna och försämra arbetsmil-
jön. Bland annat gäller det översyn av direktiven
om deltidsarbete och visstidsanställning och
beslutet att inte revidera carcinogendirektivet
trots att miljontals arbetstagare i Europa årligen
exponeras för cancerframkallande ämnen.

Kommissionen avser också att behålla sitt
fokus på att registrera när medlemsstaternas
genomförande ger ett högre skydd än vad EU-
lagstiftningen stadgar, så kallad gold plating. Att
försvåra för medlemsstater som vill införa eller
behålla bättre regler än på EU-nivån är anmärk-
ningsvärt, menar LO, TCO och Saco. I praktiken
kan det i slutänden komma att innebära att den
lägsta tillåtna skyddsnivån också blir den högsta,
något som är helt oacceptabelt.

I ett brev till regeringen säger LO, TCO och
Saco att ”vi är mycket oroade över och kritiska till
vad förslaget kan komma att innebära för
arbetstagares rättigheter i EU”.

Och man avslutar brevet med att uppmana
regeringen att med kraft avvisa EU-kommissio-
nens ambitioner vid Europeiska rådets möte den
24-25 oktober, ”men även i andra lämpliga sam-
manhang”.

Jan-Erik Gustafsson
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Solidaritet satte stopp för
lönedumpning
I slutet av september återupptog hamnarbetarna i
Göteborg arbetet på Alva Rickmers sedan besätt-
ningen fått ett acceptabelt ITF-avtal. Då hade
den av storrederiet Maersk inhyrda container-
båten legat i blockad under 29 timmar.

– Sjömännen är djävligt utsatta. De behöver
vår solidaritet, säger Erik Helgesson, förtroende-
man i Hamn4an. Blockaden ger en bra signal för
framtiden till rederierna: Lev upp till minimist-
andarden för sjömän!

Historien om blockaden mot Alva Rickmers är
ett tydligt exempel på verkningsfull arbetar-
solidaritet – över nationsgränser och facklig
tillhörighet.

I detta fall det fristående Hamnarbetar-
förbundets rådiga ingripande som tvingade fram
kollektivavtal till de inhyrda asiatiska sjömännen.

– Det är bra att nätverket mellan hamnarbe-
tare och sjömän fungerar. Vi kan svara snabbt när
det smäller. Det är bara så vi kan lösa problemen,
förklarar Erik Helgesson.

Den lärorika historien om Alva Rickmers
börjar i Århus hamn där hamnarbetarna misstän-
ker att allt inte står rätt till med besättningens
löner. Hamnarbetarna i Århus är dubbel-
organiserade i den socialdemokratiskt domine-
rade internationalen ITF där svenska Transport
och Seko ingår och i det fristående IDC där
Hamnarbetarförbundet är anslutet.

– Gubbarna i Århus ringer oss och berättar att
Maersk chartrat en båt som ersätter en av deras
båtar. Århus kollade upp med ITF–kontoret i
London, men när det stod 100 procent klart att
det inte fanns kollektivavtal enligt ITF-standard
hade båten redan gått mot Göteborg.

Hamn4an skriver omgående till Skandia-
terminalen som numera ägs av Maersk, till rede-
riet Maersk samt Rickmers Group som äger Alva
Rickmers och påtalar hur allvarligt hamnarbeta-
rna i Göteborg ser på båtar som anlöper hamnen
med besättning som inte får ordinarie löner.

Samtidigt kontaktar Hamn4an den svenska
ITF-inspektören. Döm om förvåningen i
Hamn4an när ITF-inspektören meddelar att han
inte har tid.

– Jag skickar då ett SMS till honom och får till
svar att han gör en omprioritering och genomför
en inspektion på Alva Rickmers.

På tisdagen går Inspektören ombord på båten
vid elvatiden. Samtidigt jobbar hamnarbetarna
med lossningen då de vill ge de inblandade en
chans att lösa saken förhandlingsvägen. Men
ansvarigt befäl på Alva Rickmers vägrar att visa
upp några handlingar och hänvisar till sin arbets-
givare, ett bemanningsbolag i Cypern.

– Klockan 15 ger ITF upp och lägger ett
blockadvarsel varpå vi går av båten. Det är en
djävla soppa med kinesisk kapten, östasiatisk
besättning och ett Cypriotiskt bemanningsföretag
som inte vill ge kaptenen rätt att teckna avtal.

Först säger Maersk att båten har kollektivavtal
men till sist inser det stora rederiet att så inte är
fallet. Efter tjugonio, för redarna dyra, timmar i
blockad så skrivs till sist ett kollektivavtal på ITF-
standard.

Numera är det inte så vanligt med sådana här
blockader i svenska hamnar mot båtar som saknar
acceptabla kollektivavtal?

– Nej, det inte något glädjande fenomen men
som tyvärr är på väg tillbaka. I Danmark har
sådan här ärenden ökat och nu tycks det vara på
gång också hos oss, förklarar Erik Helgesson.

– Vägen till framgång är att vi som har nyckel-
positioner i transportkedjan använder vår kollek-
tiva kraft till att stödja andra som inte har samma
möjligheter.

Lars Rothelius

Stöd Folkrörelsen
Nej till EU. Hela
vår verksamhet
bygger på med-
lemsavgifter och
frivilliga bidrag
från sympatisörer.
Sätt in ett valfritt
belopp på plusgiro
603 95 78 – 7.
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Baktankar från en EU-rabulist
”INTE ETT ORD OM ATT KRISENS VINNARE är den tyska
ekonomin som går som tåget när Sydeuropa går
på knäna.” Det skriver journalisten Alexandra
Pascalidou, med anledning av den tyska valrörel-
sen [Expressen 22 september].

Hon fortsätter: ”I Grekland anklagas Merkel
för att ha lyckats med det Tyskland misslyckades
med under två krig – att lägga Europa under sina
fötter och numera legendariska händer och redu-
cera Grekland till ett perifert protektorat under-
ställt Berlin.”

PRIVATISERINGAR OCH VINSTINTRESSET tillsammans med
det ”fria skolvalet” har gett till resultat att Sverige
tillhör de länder där skolsegregationen ökar allra
mest. Vi ser hur klyftorna i resultat växer mellan
elever, skolor och kommuner.

Utvecklingen mot ökade skillnader i kvalitet
inom skolan strider mot skollagens portalparagraf
om en likvärdig skola. Men utvecklingen står
också i strid mot folkviljan.

Enligt en ny undersökning som den fackliga
tankesmedjan Katalys beställt av Novus anser 87
procent av befolkningen att de ökade resultat-
skillnaderna i skolan är ett ganska eller mycket
stort problem. Endast en procent av dem som
tillfrågades ansåg att det inte är något problem
alls.

”DET ÄR INTE BARA ARBETSLÖSA TIDIGARE grekiska
offentliganställda som känner sig maktlösa”,
skriver Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för
Miljöpartiet, i en krönika i Dagens Industri [16
september] med anledning av att allt mer besluts-
makt centraliseras till EU.

”När jag satt i riksdagen kände även vi leda-
möter oss frustrerade rätt ofta. Att försöka på-
verka EU-processer som folkvald i ett nationellt
parlament kändes ibland som att vara med i en
Kafkaroman.”

EN MAJORITET AV SVENSKARNA SÄGER nej till vinster i
välfärden, visar en Sifoundersökning som Göte-
borgs-Posten beställt.

Påståendet att ”vinst skall inte tillåtas inom
skattefinansierad vård, skola och omsorg” tyckte
58 procent var ett mycket eller ganska bra förslag,
medan 23 procent ansåg att förslaget var mycket

eller ganska dåligt.
Att påståendet varken är bra eller dåligt tyckte

14 procent medan 6 procent inte hade någon
uppfattning i frågan.

1,5 MILJONER EURO SKA TOBAKSJÄTTEN Philip Morris
International ha lagt på att bjuda EU-parlamen-
tariker på middagar för att övertyga dem om att
mildra planerade lagar om exempelvis stora
varningsetiketter på cigarettpaket. Det uppger
den tyska EU-parlamentarikern Rebecca Harms
som jobbar med det kommande direktivet.

ORDFÖRSTÅELSE: FRISKOLOR=PRIVATSKOLOR.

”BEHOVET AV SÄKERHET TILLSAMMANS med andra är stort
då det fordras militärt stöd för att klara ett be-
gränsat angrepp mot Sverige.”

Det skriver ÖB Sverker Göransson i vad som
kallas Perspektivstudien 2013, ett dokument som
ska vara ett underlag för politikerna i försvars-
beredningen. ”Säkerhet tillsammans” är en om-
skrivning för alliansofrihet och militären ska
enligt ÖB fortsätta bereda marken för ett svenskt
Natointräde:

”Försvarsmakten bör därför bidra till att ut-
veckla den politiska handlingsfriheten så att ringa
förberedelser krävs för att efter politiska beslut
anpassa försvarsmaktens verksamhet till att
försvara Sverige tillsammans med andra.”

I översättning betyder det att ett redan
Natoanpassat svenskt försvar ska integreras ännu
mer så att när Socialdemokraterna till sist överger
sitt Natomotstånd är de praktiska förberedelserna
redan klara.

”JAG KALLADE HENNE PRIMADONNA FÖR att hon är en
kvinna men hade hon varit en man hade jag kallat
honom översittare.”

Martin ”E-type” Eriksson försvarar vad han
kallat fackordföranden Jenny Bengtsson i tid-
ningen Metro efter att hon kritiserat att hans
restaurang saknar kollektviavtal.

”E-type” är en antifacklig skitstövel med en
chavunistisk kvinnosyn. Bojkotta hans vikinga-
krog Aifur på Västerlånggatan 68 i Gamla Stan
[Stockholm].

Gösta Torstensson
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