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[eu och facket]

En finanspolitisk
tvångströja
Högermajoriteten i riksdagens finansutskott kör nu
över regeringen och kräver en parlamentarisk utredning om det så kallade överskottsmålet dvs. att den
offentliga sektorns finansiella sparande, det vill säga
inkomster minus utgifter, i genomsnitt ska uppgå till 1
procent av BNP över en konjunkturcykel.
I ett tillkännagivande som justerades den 9 april
uppmanar utskottsmajoriteten (m, kd, fp, c och sd)
regeringen att ”snarast” tillsätta en parlamentarisk
utredning om konsekvenserna för svensk ekonomi av
ett förändrat överskottsmål.
Regeringen har gett Konjunkturinstitutet (KI) i
uppdrag att göra en analys som ska vara klar i augusti.
Men finansutskottets högerpartier vill att det ska vara
en parlamentarisk utredning som ska arbeta till och
med 2016.
De budgetpolitiska målen, som ofta benämns som
det finanspolitiska ramverket, består i huvudsak av tre
mål; ett överskottsmål för hela den offentliga sektorn,
ett utgiftstak för staten samt krav på kommuner och
landsting att ha en god ekonomisk hushållning och
balans i budgeten.
Denna finanspolitiska tvångströja infördes av
regeringen Göran Persson eftersom Sverige som
medlem i EU måste följa den så kallade Stabilitetspakten som EU införde 1997 efter krav från Tysklands
dåvarande finansminister Theodor Waigel.
Enligt Waigelpakten får budgetunderskottet i
medlemsländerna inte vara större än 3 procent av
BNP. Dessutom ska medlemsländerna sträva efter att
uppnå ett ”medelfristigt mål” som innebär att budge-

ten är ”i balans eller uppvisar överskott”.
Sedan eurokrisen bröt ut runt 2010 har EU:s
kontroll och styrning av finanspolitiken i medlemländerna, framför allt de som ingår i eurozonen,
förstärkts eftertryckligt genom en rad åtstramande
åtgärder; Europeiska terminen, Europluspakten,
Sexpaken och nu senast den så kallade Finanspakten
som antogs i maj 2012 efter krav från Frankrike och
Tyskland om bland annat att budgetunderskottskravet
skärps till 0,5 procent av BNP och att euroländerna blir
skyldiga att skriva in kravet på budgetbalans i sin
lagstiftning, helst av konstitutionell karaktär.
Övriga EU-länder bjöds in till euroländernas
åtstramningspakt, vilket samtliga EU-länder gjort
förutom Storbritannien och Tjeckien.
Socialdemokraternas dåvarande Håkan Juholt sade
nej till en svensk anslutning, men bara några dagar
efter han avsatts gjorde den tillförordnade partiordföranden, nuvarande statsminister Stefan Löfven, upp
med de borgerliga partierna om att Sverige skulle
anslutas till Finanspakten.
Beslutet är att betrakta som ett brot mot resulatet
av EMU-folkomröstningen 2003, varvid en klar majoritet av svenska folket röstade nej till en anslutning till
det så kallade tredje steget av EU:s ekonomiska och
monetära union [EMU] med en överstatlig valuta och
centralbank.
Att Stefan Löfven är en ivrig anhängare av av EMU
är ingen hemlighet. I samband med EMUfolkomöstningen var han ordförande för ja-kampanjorganisationen ”Fackliga röster för Europa”.
Men att han tillsammans med de borgerliga partierna i oträngt läge medverkar till att ansluta Sverige till
euroländernas Finanspakt är en demokratisk skandal.
Eva-Britt Svensson
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Bli med 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 fackföreningsrörelse gjort de
senaste hundra åren.
Lissabonfördraget, den nya EU-grundlagen som
trädde i kraft 2009, innebär inget skydd för de fackliga
rättigheterna såsom det hävdas från LO-ledningen och
andra EU-entusiaster. Tvärtom så innebär Lissabonfördraget i praktiken att Lavaldomen och andra
antifackliga EU-domar grundlagsfästs.
Och, som vanligt i EU-sammanhang, det kommer
alltid mera.
EU:s tjänstedirektiv ska öppna upp medlemsstaternas tjänstemarknader och innebär att utländska
tjänsteföretag ska kunna konkurrera med sämre löner
och arbetsvillkor.
EU:s bamanningsdiretiv innebär att ”hinder för
bemanningsföretagen” ska avecklas oavsett om det
innebär arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal.
För ett tag sedan presenterade EU-kommissionen
ett lagstiftningsförslag om utövandet av rätten att vidta
kollektiva åtgärder i samband med gränsöverskridande
tjänstehandel.
Redan i den svenska EU-debattens linda förklarade
den mallige Carl Bildt att ”Det ligger ett krav på något
av ett systemskifte inprogrammerat i hela den
processs som ska ta osss in i EG, och det alldeles om
vi öppet vågar erkänna det eller ej.”
För att bjuda motstånd mot denna nyliberala
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
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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 även som en grupp på Facebook
med för tillfället 2.101 medlemmar. Nätverket har
också kontakt och samarbete med andra fackligt
inriktade EU-kritiska organisationer, såsom
Fagbevaegelsen Mod Unionen i Danmark,
Folkebevaegelsen mod EU i Danmark, Trade Unionists
Against the EU Constitution i England, Nei til EU:s
Faglig utvalg i Norge och Trade Unionists Network
Europe i EU-parlamentet.
Nätverket administreras av Hugo Torstensson,
Folkrörelsen Nej till EU [samt arbetsplats- och skyddsombud för Kommunal]. Du som vill bli med i nätverket
mejlar hugo.torstensson@nejtilleu.se.
Eva Anderzon, Kommunal
Jan-Erik Gustafsson, Fackförbundet ST
Jannika Fahlander, Handelsanställda
Åke Johansson, Fackförbundet Seko
Kent Wahlberg, Livsmedelsarbetare
Maria Pohn, Vårdförbundet
Mats Norrstad, Lärarförbundet
Minna Pyykölä, Journalistförbundet
Patrik Ljunggren, Transportförbundet
Peter Lilja, Industrifacket Metall
Rolf Axelsson, Hamnarbetarförbundet
Magnus Renman, Fackförbundet GS
Alberto Soldevilla, Byggnadsförbundet
Marcus Carlstedt, Lärarnas Riksförbund
Rolf Gustavsson, Svenska Lokförarare
Christel Niby, Fastighetsanställdas Förbund
Jan-Erik Lindblom, Bussarbetarna
Jonny Widstrand, Pappersindustriarbetare förbundet

Ann Charlott Altstadt
Invandrarna görs till
bete för låglönepolitik
Det sägs att det är fel att peka ut olika grupper i
samhället, att tala om kostnader och problem. Men
jag gör det hela tiden, exempelvis när jag undrar över
priset för gruppen höginkomsttagare och deras skattesubventionerade läx- och städhjälp. Varför skulle det
då vara fel att fråga vad invandringen kostar eller bryta
ner den summan?
Jag vill veta allt om det. Precis som jag vill veta hur
mycket gruppen understödstagare eller riskkapitalister
kostar skattebetalarna. Jag har inget emot att peka ut
olika grupper och ställa dem mot varandra. Den viktiga
frågan är hur du motiverar ditt pekande.
Många tyckte att det exempelvis var väldigt fint när
Fredrik Reinfeldt, i valrörelsen, uppmanade oss att
öppna våra hjärtan inför invandringen. Men i samma
andetag talade han om vår uppoffring då dess ökade
kostnader skulle minska reformutrymmet. Misstanken
finns att Reinfeldt ville peka ut gruppen flyktingar som
ansvariga för den gamla borgerliga käpphästen – stram
budget. Jag behöver väl inte nämna att Alliansen sänkt
skatten med 140 miljarder sedan de tillträdde, apropå
Reinfeldts konfliktlinje: invandring mot välfärd. Jag
behöver väl inte nämna vad folk valde i september
2014?
Ni som var med på 90-talet minns det ihärdiga
trummandet kring försämrad arbetsrätt och en krympt
välfärdsstat som ett frihetsprojekt. Vi svenskar dignade
under en sorts välfärdsdiktatur som passiviserade oss
till världens sämsta folk. Sedan på 2000-talet, under
moderaternas alliansdominans, tonades kritiken mot

arbetsrätten ned. Via skattesänkningar som skar ner
välfärden och genom a-kasseförsämringar som slog
mot facket kallades nu samma politik i stället för
arbetslinjen. Det misslyckades.
Det Anders Borg-designade låglönesamhället dök
inte upp och slukade arbetslösheten. Så det var förstås
väntat att exempelvis Jan Björklund och Annie Lööf
efter valnederlaget skulle slita alliansbojorna och
hugga tag i sin nyliberala hjärtefråga – avreglerad
arbetsmarknad – och moderaterna kommer att följa
efter. Men nu är det invandrare som ska exploateras
för att pumpa liv i den traditionella högerpolitiken. Den
borgerliga Pandoras ask har öppnats och ut flyger
uttalanden från debattörer och politiker där invandringen ska motivera varför vi måste bredda den redan
upptrampade vägen mot osäkra lågavlönade anställningar och magrare välfärd.
Invandringen är ett problem därför att många män-

niskor tycker det är ett problem med arbetslöshet och
segregering. Det enda bra med Sverigedemokraterna
är den spark där bak som deras framgångar borde
innebära för övriga partiet att fixa integrationen. Men
måste missriktad högerpolitik verkligen göras till
invandrarnas fel?
Jag skulle säga gäsp om de inte den här gången
agnat med mänskligt bete för att fiska röster för
samma gamla vanliga politik. Sorry alla svennar, men
det är svartskallarnas fel att era löner ska sänkas,
arbetsrätten luckras upp och nivån på bidrag och
försäkringar dyka för att inte bli högre än de låga
lönerna. Konfliktnivån ökar i samhället men mellan fel
grupper.
Ann Charlott Altstadt
Bild: Robert Nyberg
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Demokratin håller på
att sättas ur spel
Den tyske professorn i sociologi Wolfgang Streeck
menar att den moderna kapitalismen är i färd med att
sätta demokratin ur spel.
– Mer till vinnarna och mindre till de som förlorar.
Det är den nya lärdomen i den ekonomiska politiken.
Det försiggår en omfördelning från botten till toppen i
de västliga demokratierna, säger Wolfgang Streeck.
2014 var året som visade att det är möjligt att bli
superkändis på att kritisera kapitalismen. Den franske
ekonomen Thomas Piketty studie om ekonomisk
ojämlikhet har blivit nattbordslektyr i tusentals hem.
Wolfgang Streeck omtalas ofta som det tyska svaret på
Piketty, och Klassekampen träffar honom i samband
med ett uppträdande i Litteraturhuset i Oslo.
Streeck har använt mycket tid till att analysera den

ekonomiska utvecklingen i västländerna efter andra
världskriget. I boken ”Köpt tid” från 2013 visar han hur
det nyliberala marknadstänkandet får stadigt större
kontroll över politiken.
Den tyske sociologen, som innehar en professur vid
Universitetet i Köln, menar att vi nu ser konturen av en
ny och aggressiv form av kapitalism som är i färd med
att förgöra demokratin. Han hänvisar till att det efter
andra världskriget ingicks ett «tvångsäktenskap»
mellan kapitalismen och demokratin där tanken var att
staten skulle tygla marknadskrafterna.
– Detta innebär att kapitalismen måste bidra till
samhällsnytta som full sysselsättning, en växande
välfärdsstat, trygghetssystem, stabil inkomstutveckling
och en gradvis reduktion av social ojämlikhet. Men
under årtionden har vi nu sett att de kapitalistiska
samhällena i västländerna inte längre mäktar med att
leverera dessa premisser.
Sedan 1970-talet har det pågått en ökande liberalisering i de europeiska länderna. Det har lett till att
efterkrigstidens «skattestat» har blivit avlöst av en
«skuldstat», enligt Streeck.
– Vi ser en övergång från keynesianism till nyliberalism. Tillväxten avtar, olikheterna ökar, och dessutom
ökar både privata och offentliga skulder.
Framväxten av den så kallade skuldstaten är bland
annat ett resultat av statens bristande förmåga att
beskatta sina egna medborgare.
– Det finns ett motstånd mot skatter i medelklassen och det internationella näringslivet. I en global
finansvärld är det enkelt att byta adress till skatteparadis som Singapore eller Luxemburg.
Skuldstaten är beroende av tillit till marknaden och
därför kan finansmännen i ständigt större grad diktera
den ekonomiska politiken i de demokratiska länderna.
Och Streeck menar att vi nu ser konturerna av det han
kallar en «konsolideringsstat».
– Konsolideringsstaten är ett svar på finanssektorns
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Wolfgang Streeck
ökande oro över om skuldstaterna är i stånd till att
betala tillbaka lånen. En smalare stat med färre
förpliktelser gentemot sina invånare är ett säkrare sätt
att investera pengar.
Efter att finanskrisen drabbade Europa 2008, har de
nationella myndigheterna fått allt mindre inflytande
över sin egen ekonomi, påpekar Streeck.
– De ekonomiska besluten avskärmas från ansvariga myndigheter och demokratisk valda församlingar,
och flyttas till internationella organisationer och
institutioner. Detta är alltså en trend som har pågått
över flera årtionden, och jag ser inte hur denna utveckling kan brytas i en nära framtid.
Införandet av EU:s valutaunion, med en överstatlig
och egenmäktig central och euron, är ett exempel på
hur de demokratiska staterna i Europa har förlorat
inflytandet över de ekonomiska processerna.
– Den monetära unionen gör en devalvering
omöjlig. Det passar bra för stora tyska företag som
BMW och Audi, men det skapar oreda i de nationella
ekonomierna i land som Spanien och Grekland.
Streeck, som också är ledare för Max Planckinstitutet för samhällsforskning i Köln, menar också att
möjligheten till att devalvera sin egen myntenhet är ett
viktig demokratisk redskap. På det sättet kan de olike
staterna kontrollera marknaden genom politiska
beslut.
EU intar en central roll när de nationella demokratie-

rna förlorar stadigt mer kontroll över ekonomin. Och
Streeck döljer inte att han inte har mycket förtroende
för det ”europeiska samarbetet”.
– Varför är du så skeptisk till EU?
– Det är en lång historia, men EU har ända sedan
början av 1990-talet varit en central pådrivare för
nyliberala reformer i Europa. Den är en fullständig
odemokratisk regim och opererar helst i kulisserna för

att undgå att hamna i offentlighetens ljus. Detta är
något myndigheterna värdesätter då det gör livet lättare
för dem.
Enligt Streeck förklarar detta också varför vi vet så
lite om EU.
– Under lång tid har EU använt mycket krafter på
att utsätta de europeiska nationalstaterna för internationell liberalism. Detta bryter ned medborgerliga
rättigheter i de olika medlemsländerna utan att de blir
ersatta på EU-gemensam nivå.
Här är Streeck på kollisionskurs med sin landsman,

filosofen och samhällsteoretikern Jürgen Habermas.
Han är känd som en förkämpe för demokrati och en
veteran bland kritiker av kapitalismen, men då han
besökte Norge i fjol, använde han mycket tid till att
argumentera för en vidareutveckling av EU som ett
politiskt projekt.
– Hur kan det komma sig att du och Habermas ser
så olika på EU när ni till synes delar politisk grundsyn?
– Jag tror Habermas förväntar att «Europa» kan
eliminera en av de värsta storbränderna under två
sekel, nämligen nationalismen, speciellt den tyske
versionen. Men han glömmer att sy in alla de europeiska länderna under en penningregim, av modellen
”one-size-fits-all”, i realiteten är skräddarsytt för att
öppna de nationella ekonomierna för tysk export,
utländska investeringar och amerikanska finansspekulanter.
Streeck menar att detta leder bara till att ge mer
näring till nationalismen.
– Se på det allmänna hatet som nu bryter fram
mellan europeiska nationer. Om att vidareutveckla EU
betyder det vi har sett de sista två åren, kommer det
att bli en politisk och ekonomisk katastrof.
Dag Elvind Undholm Larsen

Alter Summit stöder
Grekland
I juni 2013 deltog folkrörelser och organisationer från
hela Europa på Alter Summit i Aten. Detta arrangemang var organiserat, tillsammans med den sociala
rörelsen i Grekland, av politiskt obundna
samhällsorganisationer, fackföreningar, NGO:s, med
stöd av personer från hela Europa.
Alter Summit är i dag ett europeiskt nätverk som
består av runt 200 fackliga organisationer sociala
rörelser i hela Europa. Den 5-6 mars 2015 arrangerade nätverket ett möte i Bryssel där situationen i
Grekland en av huvudpunkterna.
Vi fick en genomgång av de avtal som Grekland
hade skrivit under med de andra länderna i eurozonen
i slutet av februari med en representant för Syriza. Den
efterföljande debatten handlade om vad vi konkret kan
göra för att stötta regeringen och befolkningen i en
svår, men också spännande tid. Vad behöver den
grekiska befolkningen allra mest, var en av många
frågor till Syriza-representanten, och hon svarade kort
och gott; mat och mediciner.
För även om det grekiska folket har trotsat EUeliten och röstat mot den påtvingade nedskärningspolitiken, är det fortsatt lång väg att gå innan Grekland
är tillbaka till ett slags «normaltillstånd». Arbetslösheten
är skyhög, speciellt bland ungdomen, och runt en
tredjedel av befolkningen har drabbats av fattigdom, ja,
då kommer en förändring inte över en natt. Grekland
sliter också med enorm skuld. Om landet ska starta
om, så vill skuldlättnader vara helt klart den enda
vägen att gå vidare. Den norska regeringen borde ställa
upp för Grekland, och inte gå de nedskärningsvilliga
EU-länderna till mötes.
Alter Summit nätverket tog ett uttalande om Grekland.
Det innehåller bland annat följande punkter:
 Vi försvarar det grekiska folket och dess demokratiska rätt till att förkasta nedskärningspolitiken och
Trojkan.
 Vi vill fortsätta att stödja de grekiska sociala rörelserna och fackföreningar både i deras politiska kamp
mot nedskärningspolitiken och deras konkreta
solidaritetshandlingar.
 Vi stöttar den grekiska regeringens beslut om att
bekämpa nedskärningspolitiken och den anti-demokratiska inblandningen från den europeiska centralbanken, EU-kommissionen och det Europeiska rådet.
 Vi vill fortsätta att stöda och organisera kampen mot
nedskärningspolitiken och för demokratin samtidig
som vi är uppmärksamma på att förändringarna i
Grekland inte bara är ett bekymmer, men också en
möjlighet för oss alla.
Det var otroligt inspirerande att få höra dagsaktuellt
om Grekland och uppleva vad hela mötet bara önskade sig: Att Grekland måste lyckas!
Helle Hagenau
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TTIP och TISA – den
hemliga framtiden
Det som döljer sig bakom förkortningarna TTIP och
TISA kommer att förändra världshandeln och de
globala maktförhållandena. TTIP [Trans-Atlantic Trade
and Investment Partnership] ska bli ett storstilat
handels- och investeringsavtal mellan EU och USA.
TISA [Trade in Services Agreement] ska sätta fart på
handeln med tjänster, först mellan välbärgade OECDländer – och därefter bli en ram för all internationell
handel med tjänster.
Norge deltar i TISA-förhandlingarna tillsammans
med EU [inklusive Sverige] och 23 andra välbärgade
länder, däremot inte i TTIP-förhandlingarna, som bara
förhandlas direkt av EU och USA.
De otåliga pådrivarna både för TTIP och TISA är
företagskoncerner som vill ha bort allt det som stänger
dem ute från marknaden i andra länder. Tullsatser är
då bara en bagatell. Det är istället olika regelverk som
anses hindra handeln mest.
USA har på många områden ett svagare regelverk
än EU. Det gäller bland annat miljö, hälsa, arbetsliv
och matsäkerhet. Matkoncerner i USA pressar på för
en friare försäljning av GMO-mat och mer klorbehandlat kycklingkött. USA har också gått mycket
längre för att tillåta användning av antibiotika och
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hormoner i produktion av kött. Däremot tycker EU att
USA de sista åren har infört alltför stränga regler mot
finansspekulation.
Resultatet kan bli att EU måste försämra sina regler
matsäkerhet, och USA luckra upp sina regler mot
framtida finanskriser.
Det var för femton år sedan meningen att de så
kallade GATS-avtalen, avtal inom världshandelsorganisationen WTO, skulle driva fram en liberalisering
av tjänstesektorn. Men vid WTO-toppmöten 2001 och
2003 satte ett samlat block av u-länder ned foten mot
en fortsatt tjänsteliberalisering. Det är den situationen
som store tjänsteföretagskoncerner i USA och EU nu
vill bryta upp – och vill få Norge med på båten.
Tanken är att när TISA-avtalen föreligger, skall uländerna bearbetas – en för en – för att få dem in i
avtalen genom att erbjuda dem fördelar – gärna
kortsiktiga – på andre områden.
Få u-länder har tjänstenäringar som kan ta upp

konkurrensen med de största och starkaste koncernerna från EU, USA och Japan. Men genom ett globalt
TISA skall det på papperet skapas «konkurrens på lika
villkor» mellan de största tjänstekoncernerna och den
lokale hantverkaren i India och Afrika.
Då är det viktigt att lägga märke till att TISA-avtalen
skall täcka alla eventualiteter och erbjuda gränsöverskridande tjänster, antingen det sker genom försäljning

av tjänster i ett annat land, eller att enskilda personer
eller företag köper tjänster i ett annat land, eller att
etablera verksamhet [investera] i andra länder eller att
folk tar sig ett arbete och tillhandahåller tjänster i ett
annat land.
Detta betyder att TISA-förpliktelserna kommer att
tränga in i förhållanden som traditionellt har varit
definierade som inrikespolitik: det vill säga hur ett
samhälle vill utforma sina hälso- och socialtjänster,
utbildningsväsendet, kulturpolitiken och miljö- och
resurspolitiken.
Det är dock så att varje land kan sätta upp på en
lista tjänster som kan undantas från full konkurrens.
Men när avtalen väl har ingåtts, kan inte denna lista
utvidgas. Ingen regering kan efteråt «komma på» att
det fanns ytterligare ett par tjänster som borde ha varit
med på denna lista – och väljarna kan inte få flera
tjänster undantagna från konkurrensen oavsett hur de
röstar vid nästa val.
I korthet – och över tiden – innebär därför TISA en
oåterkallelig liberalisering av handeln med tjänster. En
högerregering som öppnar upp handeln för internationell konkurrens, kan bli följden.
Dagens norska regering har en orubblig tro både på
konkurrensutsättning och privatisering och vill mer än
gärna sätta långvariga spår efter sig. TISA kan då vara
till god hjälp.
Det mest kritiserade med TTIP-förhandlingarna är

den så kallade tvistlösningsmekanismen som redan är
vanligt förekommande vid de bilaterala investeringsavtal som har tecknats. Det finns över 900 sådana
investeringsavtal i världen, de flesta har påtvingats av
EU och USA, efter att u-landsblocket för snart femton
år sedan lyckades med att förhindra att sådana
investeringsregler kom in i WTO.
I bilaterala investeringsavtal är det mycket vanligt
med regler som ger företag möjlighet att kräva ersättningar från regeringar som genom beslut i lag eller
andra offentliga beslut för med sig att företaget «tappar framtida förtjänster», vilket kallas för ”investeringstat-tvistlösning”. Varje år finns det många exempel på
att företag reser ersättningskrav efter demokratiskt
fattade beslut för att värna folkhälsa, miljö och sociala
rättigheter.
Nationell lagstiftning ger normalt inte ersättning för
en så vid tolkning av «tapp av framtida förtjänster» som
investeringsavtalen tillåter.
Genom att sätta upp filialer i andra länder kan en
företagskoncern därmed använda sig av investeringsstatsreglerna i investeringsavtal till att kräva ersättning
också i hemlandet som hemlandets landets lagar inte
tillåter.
Så här dramatiska avtal måste förhandlas bakom
stängda dörrar – så att motargument och föreställningar inte får tid till att mogna – och så att andra
alternativ varken kan främjas eller diskuteras: «Det
skall inte finnas något alternativ».
Dag Seierstad

Irländsk allians mot
åtstramningar
Den irländska Alliansen mot åtstramningar [AAA] växte
fram ur kampanjen mot den så kallade hushållsskatten, en skatt som inte infördes av sociala skäl
utan för att regeringen ska betala landets statsskuld.
Bara en tredjedel, drygt 600.000 av nästan två miljoner skattskyldiga betalade in skatten på 100 euro,
knappt 1.000 kronor, trots att den var belagd med
straffavgift.
Alliansen spelade en nyckelroll i den kampanjen,
liksom i att initiera We Won’t Pay -kampanjen mot
vattenavgifter och är fast beslutna att bekämpa alla
nedskärningar i viktiga offentliga tjänster och attacker
på arbetarklassen och andra befolkningsgrupper.
Förutom att AAA vill vara en kamporganisation, anser
man att det också finns ett behov av att bygga en ny
politisk rörelse i arbetarklassen att bekämpa de partier
som säljer ut och stramar åt.
Sedan alliansen bildades 2013, har man vunnit 14
stdsfullmäktigeledamöter i Dublin, Cork and Limerick,
och i två framgångsrika extraval erövrat platser i
parlamentet, där Paul Murphy TD valdes i Dublin
South West och Ruth Coppinger TD i Dublin West. En
TD är ledamot i Dáil Éireann, underhuset till Oireachtas
[det irländska parlamentet].
Alliansen mot åtstramningar vill bygga en kraftfull
rörelse för att ge människor ett kämpande vänsteralternativ till etablissemangets partier.
Dit räknar AAA även det irländska vänsterpartiet
Sinn Fein, som man menar vägrar att på allvar bekämpa åtstramningspolitiken Sinn Fein är i dag största
parti i opinionsmätningarna. I den senaste mätningen
som publicerades den 28 mars får partiet 24 procent
av rösterna.
Jan-Erik Gustafsson

eu och facket | maj 2015 HM

Stefan Löfven är
anhängare av EMU
”Ja, jag är europé”, deklarerade statsminister Stefan
Löfven (s) när han presenterade regeringens
prioriteringar i EU-arbetet för 2015 under ett tal på
Handelshögskolan i Göteborg.
– Det genombrott som EU behöver i dag är ett EU
som kommer närmare de människor det är skapat för
att tjäna. Ett EU som fokuserar på sysselsättningen,
säkerheten och hållbarheten, sade Stefan Löfven som
listade fem huvudprioriteringar.
Regeringens motto om ”ordning och reda” på
arbetsmarknaden gäller även EU.
– Vi vill skapa ordning och reda på den europeiska
arbetsmarknaden, där vi stärker anställdas rättigheter,
där vi stoppar social dumpning och utnyttjande av
regelverk och där vi står upp för principen om lika lön
för lika arbete!
En viktig fråga för regeringen är att få till stånd en
ändring av EU:s så kallade utstationeringsdirektiv som
reglerar när EU-medborgare arbetar tillfälligt i ett annat
medlemsland.
Vad Stefan Löfven uppenbarligen inte känner till är
att EU just genomfört en sådan översyn genom det så
kallade genomförandedirektivet. Resultatet blev att
Lavaldomen och de andra antifackliga avgörandena
från EU-domstolen cementeras, efter framgångsrikt
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lobbyarbete från Svenskt Näringsliv och Business
Europe. Utstationeringsdirektivet har till och med
försämrats eftersom som EU i framtiden sätter gränser
för vilka krav man ka ställa visavi utländska företag,
och avgör vilka kampmetoder och kontrollsystem som
kan användas mot dessa.
Precis som alla vi som bor i Europa är Stefan
Löfven otvivelaktigt ”europé”, men det som skiljer
Stefan Löfven från en växande folkopinion att han är
en [uppenbarligen kunskapslös] anhängare av såväl
medlemskapet i kapitalisternas EU som att Sverige ska
anslutas till EU:s nyliberala valutaunion EMU.
Ett statsbesök i det av eurokrisen ekonomiskt,
demokratiskt och socialt hårt drabbade Grekland skulle
vara viktigare än att hålla tal inför de redan övertygade
marknadsliberaler på Handelshögskolan i Göteborg.
I samband med EMU-folkomröstningen 2003 var

Stefan Löfven ordförande för ja-kampanjorganisationen ”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 arbetslöshetsersättning 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 ljug. I Grekland, Portugal och
Spanien strejkar och protesterar miljontals löntagare
mot påbuden från Bryssel och Frankfurt om sänkta

löner, pensioner och arbetslöshetsersättningar samt
avregleringar av arbetsmarknaderna som försämrar
anställningsvillkoren och försvagar de fackliga organisationernas ställning.
Denna utveckling är vad alla seriösa ekonomer har
varnat för både före och efter folkomröstningen 2003.
När valutan inte längre kan vara flexibel, måste
något annat vara det i stället; och det ”råkade” bli
arbetskraften. Ekonomerna kallar det ”intern devalvering” – en åtgärd i ekonomiskpolitik som framför allt
omfattar en nominell sänkning av lönerna, dvs. att
lönerna ska minska istället för värdet på valutan.
Calmforsutredningen menade till exempel att det inte

går att gå med i EMU förrän arbetsmarknaden hade
avreglerats. Industrins ekonomiska råd – en rågivande
ekonomgrupp för industriavtalet – uttrykte sig så här:
Den uppenbara effekten vid ett svenskt medlemskap i
EMU är att det krävs större flexibilitet i lönebildningen
och på arbetsmarknaden när de automatiska växelkursförändringarna inte längre utgör den stabiliserande
mekanismen.”
Jag har mejlat till Stefan Löfven och frågat om han
i dag anser att Sverige ska anslutas till euron. En av
hans underhuggare skickade mig ett goddag yxskaftsvar:
”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 folkomröstningsresultatet och de
utfästelser som gavs i samband folkomröstningskampanjen 2003.
Vänliga hälsningar, Wissam Abdallah, Socialdemokraterna.”
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 den 11 april
2012 och jag har fortfarande inte fått något svar.
Detta kan bara tolkas som att Stefan Löfven, trots
den katastrofala utvecklingen i euroområdets utkantsländer, fortfarande vill [och verkar för] att Sverige ska
anslutas till EU:s valutaunion, EMU, som en majoritet
av svenska folket röstadse nej till 2003.
Redan dagarna efter att han utsetts som tillförordnad partiordförande gjorde han i oträngt läge upp med
Moderaterna om att Sverige ska gå med i
euroländernas så kallade finanspakt, som innebär en
slimmad finanspolitisk tvångströja. Hans företrädare,
Håkan Juholt, hade bestämt sagt nej till detta av
respekt för EMU-folkomröstningen och för att bevara
vad som finns kvar av finanspolitiskt handlingsutrymme efter inträdet i EU.
Hugo Torstensson

S sviker sina löften
om järnvägen
Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att socialdemokraterna, om man återkom till makten, skulle förstatliga underhållet av järnvägen. Löftet uttalades i en
kampanjfilm från Socialdemokraterna. Allvarliga
tillbud, såsom tågurspårningen mellan Flemingsberg
och Älvsjö i januari förra året, bidrog då till att sätta
frågan på dagordningen.
Frågan om förstatligande har inte minst drivits av
fackförbundet Seko, vars medlemmar på spåren fått
betala ett högt pris för avregleringspolitiken. Seko
uppger att 740 järnvägare har varslats i den allt
hårdare priskonkurrensen samtidigt som arbetsmiljön
försämrats för de kvarvarande. Under valkampanjen
tog bland annat Sekos regionorganisation i Stockholm
fasta på vallöftet och uppmanade sina medlemmar att
rösta på socialdemokraterna med hänvisning till detta.
Hur mycket var då löftet från Löfven värt? Inte
särskilt mycket visar det sig. Nu har nämligen den
socialdemokratiske infrastrukturministern Anna
Johansson meddelat att frågan om underhållet ska
utredas. I SVT tonade hon ned innebörden i det
tidigare löftet om förstatligande, och klargjorde att
frågan är helt öppen:
– Om vi kommer fram till efter att ha tittat ordentligt på frågan att det inte är det bästa sättet att använda skattepengar på eller få schyssta villkor i den
här branschen då ska vi naturligtvis inte göra det.
Kommer vi fram till att det är bästa sättet så ska vi så
klart göra det, säger Anna Johansson infrastrukturminister.
Löfvens infrastrukturminister känner sig alltså inte

alls bunden av det tidigare löftet om förstatligande
[som rimligtvis måste betyda att staten står som
utförare], och frågan har nu hamnat i en utredning.
Det vore intressant att höra Löfven svara på vad
som förorsakat denna vändning. I en situation där
bara en bråkdel av dom skattepengar som går till de
företag som ska utföra underhållsarbetet faktiskt
används för ändamålet, samtidigt som kaoset som
följt på avregleringspolitiken är väl belagt, torde frågan
knappast behöva utredas.
Är det månne så att regeringen står under påverkan från kapitalstarka intressen som tjänar på det
nuvarande upphandlingssystemet? Svårt att bevisa
kanske, men att löften från statsministern till järnvägare väger alltför lätt, det har vi fått ett tydligt bevis på.
Krävs det rent av en mer omfattande olycka med
många dödsoffer även i det här landet för att det ska
bli ändring? Det går att backa tillbaka, att göra om
och göra rätt, även i det nyliberala tidevarvets epok.
Men då måste det till politisk vilja och åtminstone en
gnutta hederlighet. Och, tyvärr, kanske en olycka där
människor får sätta livet till.
Gunnar Westin
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Minister varnar för
ett förtyskat Europa
Panagotis Lafzanis anses tillhöra den hårdföra vänstern
inom regeringspartiet Syriza. Han är minister med
ansvar för återuppbyggnad av produktionen, miljö och
energi.
Vilka reflexioner gjorde ni efter premiärministerns
besök i Berlin?
– Mötet mellan Alexis Tsipras och Angela Merkel
var nödvändigt, och från grekisk sida är det positivt att
en del avgörande problem diskuterades ansikte mot
ansikte. Utöver detta tror jag dock inte att det officiella
Tyskland ändrar på sin strategi. Det motsatta, skulle jag
säga. Idag har det blivit allt klarare för mig att vårt
lands färdväg bort från krisen går genom en tuff
konfrontation, om inte en kollision, med det förtyskade
Europa. Det nuvarande förtyskade EU-etablissemanget, trots dess interna motsättningar, är den mest
ödeläggande saken för Grekland, och mer vittomfattande för hela den europeiska kontinenten. Ju snabbare det blir allmänt känt desto bättre. Därför att tiden
rinner ut. Vi har inte mer tid kvar.
Är du mer eller mindre oroad efter ”islossningen”
mellan Grekland och Tyskland?
– Mycket måste göras från tysk sida för att allvarligt
kunna tala om en ”smältning” av isen mellan Grekland och Merkels och Schäubles Tyskland. Grekland
står vid en vändpunkt. I denna timma behöver landet
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snabbt och utan dröjsmål stora och djärva beslut, som
är alternativ till ett förtyskat Europa. Förtyskningen och
EU kväver bokstavligen vårt land; drar snaran om
halsen om oss vecka från vecka.
Så som det ändå ser ut säger regeringen farväl till
Thessalonikiprogrammet – åtminstone för en stund?
– Vi överger inte valprogrammet från Thessaloniki
eller vårt vittomfattande radikala partiprogram. Redan
med de första lagförslagen, som nu har blivit lagar i
parlamentet, rör vi oss i riktning mot dessa program.
Ingen ”institution”, ingen utpressning och inget
dilemma kommer att begrava den tioåriga kampen
från Syrizas verkställande ledning, vilken fördes tillsammans med vänstern och dess principer. Syriza kommer
inte att slukas av staten, och det kommer inte bli en
krycka och förvaltare av en nyliberal ”statligt stödd”
grekisk kapitalism. Syrizas själ är samhället och
behovet av en progressiv återuppbyggnad av landet
med en socialistisk horisont.
Ser ni ”nedfrysningen” av Syrizas deklarationer före

valet för att undvika en ekonomisk kvävning som
realistisk?
– Behovet av likviditet är det mest akuta och
brådskande problemet i den grekiska ekonomin. Utan
likviditet finns det ingen utväg. De rådande
konstellationerna i EU, särskilt i Berlin utpressar
Grekland på ett rått sätt, och för en tid stoppat all
finansiering. Det är en smutsig plan som också
tillämpades i Cypern med ett ultimatum på en vecka,

medan de i Grekland tillåter oss en mera utsträckt
tidsperiod, men också en mera plågsam version. I
vilket fall som helst kan deras uppförande liknas vid
skoningslösa imperialister gentemot en avlägsen
koloni. Men de glömmer att den kniv de använder skär
från två sidor. Grekland kommer inte att gå under
genom ekonomisk strypning, och inte heller av en
hjärtattack orsakad av ekonomisk kvävning.
Grekland har många livskraftiga och realistiska alter-

nativ för att kunna reagera, och reagerar faktiskt
framgångsrikt. Grekland är ett för litet land för att
komma med hotelser, men det är helt säkert att landet
har ett flertal val. De som hotar Grekland följer egoistiskt bara en farlig och mycket problematisk väg. Om vi
fryser våra deklarationer före valet – vilket vi inte
kommer att göra – kommer vi inte bara igenom
Symplegades stenar utan vi styr också direkt mot
klippan.
Jag frågar er rakt på sak, då mycket har skrivits i
pressen: ”Tsipras vill sno runt mot en realpolitik. Kan
Lafazanis?”
– ”Realpolitiken” för vår regering är en och endast
en; att förbli förpliktad och genomföra vårt radikala
program. Den enda väg som erbjuds oss av ”institutionerna” är inte till någon del realistisk, och har prövats
tidigare och misslyckats kapitalt. Tsipras, Lafazanis och
alla andra i Syriza har endast ett mandat och ett val;
att fortsätta efter våra principer, våra värden och vårt
program, som bygger på de bästa historiska traditionerna och sociala kamperna. Det enda realistiska i de

oroliga tider vi lever i är att vända allt upp och ned.
Er ministerportfölj är ett fundamentalt ”kugghjul”
av privatiseringar, som våra långivare söker efter, och
som regeringen tycks undersöka. Hur kommer ni att
hantera denna situation?
– Privatisering i vårt land, särskilt då inom strategiska områden och av allmän egendom av särskild
betydelse, får inte och kommer aldrig att inträffa. Jag
känner mycket väl till att inrikes intressen och externa
krafter utomlands ”bråkar” med DEI [Allmänna
kraftbolaget S.A.] och vill stycka upp det, upplösa det
och ta över det. En privatisering av DEI och gruppens
andra företag vore en total katastrof för Grekland.
Landet kan inte överleva utan sitt hjärta. Tvärtom, vårt
land behöver en återuppbyggnad av strategier inom
allmänna områden för att kunna andas luften och ta
oss ur krisen.
Vad anser ni om dilemmat ”brytning, utträde från
eurozonen och konkurs av landet eller en anständig
kompromiss med EU?”
– Dilemmat som våra långivare ställer oss inför är
en underkastelse, eller ekonomisk kvävning. Emellertid är detta dilemma missvisande, en förfalskning,
påtvingande och förödmjukande. Detta är varför vi
absolut måste ta avstånd från dilemmat. Grekland,
som jag redan har nämnt, har många alternativa
progressiva vägar att välja. Dessa vägar, som är emot
EUs inrikespolitiska och hävdvunna intressen, kan
vara svåra att se, men de är den enda framgångsrika,
realistiska och inspirerande.
Niki Zormpas
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TTIP få inte försvaga
arbetarnas rättigheter
Den 1 april antog EU-parlamentets sysselsättningsutskott sitt yttrande om de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och USA ett handels- och
investeringsavtal [TTIP]. Utskottsmajoriteten kräver
bland annat att avtalet inte får försvaga arbetstagarnas
rättigheter.
Den tillfälliga ordföranden för utskottet Marita
Ulvskog (s) kommenterade efter omröstningen att
yttrandet understryker ”bland annat att handelsavtalet
under inga omständigheter får leda till försvagning,
kringgående eller ogiltigförklaring av medlemsstaternas
och EU:s standarder för arbetsrätt, arbetsmiljö, social
trygghet med mera, samt att avtalet måste respektera
ILO:s kärnkonventioner.”
Vad gäller den kontroversiella frågan om investerarskyddet i TTIP, ”ISDS”, motsatte sig majoriteten i
utskottet [socialdemokrater, vänstern, liberalerna och
de gröna] privata skiljedomstolar och vill istället se ett
moderniserat skydd som är bättre demokratiskt förankrat, transparent och inte begränsar eller hindrar EUländerna från att anta lagar om sysselsättning eller
socialpolitik.
Utskottet för internationell handel väntas rösta om
slutbetänkandet i början av maj, och hela parlamentet
i juni.
Hugo Torstensson

EU-kommissionens
nya tankesmedja
Svensk-tyskan Ann Mettler har utsetts till chef för EUkommissionens nya interna tankesmedja. Hon blir
därmed ansvarig för att ge råd till EU-kommissionens
ordförande Jean-Claude Juncker om de viktigaste
frågorna på den politiska agendan.
Juncker har utsett Mettler till chef för Europeiska
politiska strategicentret [EPSC], som ersätter
rådgivningsbyrån för Europapolitik [BEPA]. Hon kommer att bli en nyckelspelare i kommissionsordförandens framtidslag för EU.
Tankesmedjan EPSC ska, enligt uppdraget, ta fram
professionella och målinriktade politiska strategier och
råd till EU-kommissionens ordförande. Syftet är att
centret ska bistå kommissionen med goda råd och
blicka framåt längre än kommissionens dagliga
perspektiv.
Tankesmedjan kommer att bestå av sex olika
grupper med inriktning på ekonomi, socialpolitik,
hållbar utveckling, utrikespolitik, institutioner samt
”uppsökande verksamhet och kommunikation”.
Ann Mettler var tidigare chef för Lissabonrådet, som
namnet till trots har sin bas i Bryssel, som är ett
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nätverk och en tankesmedja inriktad på ekonomi och
innovationspolitik. Hon arbetade också på European
Digital Forum, en tankesmedja som grundats av
Lissabonrådet och Nesta i samarbete med EU-kommissionen.
”Mettlers långa erfarenhet i strategisk analys och
hennes förnuftiga expertis vad gäller digitala och
innovationsmässiga aspekter på ekonomika reformer
kommer att ge EPSC en nyckelroll i att ge råd till
ordföranden och kommissionen”, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande om utnämningen.
Therese Rajaniemi

Arbetstagarnas
rättigheter hotas
Krav på kollektivavtal och möjligheten att använda
stridsåtgärder kan tolkas som handelshinder i EU:s
handelsavtal med Canada, CETA, som just nu går
igenom de sista justeringarna för att skrivas under år
2016.
– Skrivningarna är inte tillräckligt tydliga, säger
TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom till
Dagens Arena. Säg att ett kanadensiskt företag, eller
ett företag från vilket land som helst med filial i Kanada, vill öppna en butik i Sverige. Då kanske vi vill att
de ska teckna kollektivavtal och kunna använda oss
av stridsåtgärder om företaget inte går oss till mötes.
Som CETA [Comprehensive Economic and Trade
Agreement ] är utformat kan denna typ av fackliga
krav tolkas som ett handelshinder och därmed kan
företaget stämma Sverige för att ha försvårat marknadstillträdet.
Anna-Lisa Eneroth

Näringslivets
lobbyister dominerar
– TTIP är kapitalets huvudprioritet i EU just nu, säger
Pia Eberhardt, från Corporate Europe Observatory, till
tidningen Flamman.
Hon beskriver lobbyingen kring handelsavtalet som
”ett propagandakrig”. Corporate Europe har tidigare
publicerat en rapport om vilka som lobbar mest för
TTIP-avtalet i EU.
Rapporten, som visar att det går 20 TTIP-lobbyister från
näringslivet för varje lobbygrupp från exempelvis den
fackliga rörelsen eller miljörörelsen, berör 2012 och
delar av 2013.
– Men vi arbetar på en uppdatering just nu och
resultatet verkar bli ganska likt det förra.
Svenskt Näringsliv är den största lobbyorganisationen från svensk sida. Flera stora svenska
företag finns också representerade i lobbygruppen
Transatlantic Business Council. Pia Eberhart beskriver
organisationen som en av de mer aktiva stora lobby-

isterna. Några av medlemsföretagen i Transatlantic
Business Council är Ericsson, Electrolux, och Kreab.
De har lobbat för TTIP på båda sidor av Atlanten
under en lång tid nu. Om man tittar på vilka medlemmar organisationen har kan man konstatera att det är
storföretagens agenda som förs fram.
Pia Eberhardt pekar också på att det från svenskt
håll finns en relativt aktiv lobbying för att behålla den
kontroversiella ISDS-delen i TTIP.
Bland de svenska lobbyisterna för ISDS finns också
advokatbyrån Mannheimer/Swartling som varit med
och grundat lobbyorganisationen EFILA, som ska verka
för att främja ISDS.
Jan-Erik Gustafsson

Svenskt Näringsliv
vill öka profiterna
Trots 20 år av medlemskap i storföretagens marknadsliberala EU-projekt har Sverige fortfarande EU:s lägsta
lönespridning. En viktig orsak till detta är de höga
lägstalönerna i Sverige, som i stället ligger i topp i EU.
Det leder till en sammanpressad lönestruktur och det
finns stora faror med det enligt Svenskt Näringsliv.
– Det finns en risk att det höga lönegolvet stänger
ute lågutbildade. De värst drabbade blir framförallt
kvinnor med enbart förgymnasial utbildning och
nyanlända som ofta står långt utanför arbetsmarknaden. Företagen har inte råd att anställa dem, säger
Edel Karlsson Håål som är lönepolitisk expert på
Svenskt Näringsliv.
Om ett företag genom ökad orderingång eller något
annat skäl till expansion av produktionen har behov av
arbetskraft, så anställer man enligt den prislista som
kollektivavtalet utgör. Att Svenskt Näringsliv utnyttjar
lågutbildade kvinnor och nyanlända migranter i sin
marknadsliberala propaganda handlar om att företagen
vill öka sina profiter på lönernas bekostnad och kasta
den arbetsmarknadsmodell med kollektivavtal och
fackföreningar över bord.
Eva-Britt Svensson

Grundlagsfäst
nyliberal högerpolitik
EU-entusiasten Johan Ehrenberg skriver i Dagens ETC
att ”euron skapades för att stoppa valutaspekulation
mot stater”. Det är struntprat, oavsett om det beror på
medveten desinformation eller avsaknad av kunskap
om hur EU är konstruerat.
Det första steget i EU:s ekonomiska och monetära
union, EMU, togs i och med skapandet av den så
kallade inre marknaden i början på 1990-talet. Den
innebar bland annat att alla politiskt bestämda regleringar, styrningar och kontroller av kapital- och kreditmarknader skulle avskaffas. EU:s så kallade kapitalliberaliseringsdirektiv beslutades av miniserrådet redan

den24 juni 1988.
Konsekvenserna av direktivet blev, förutom inskränkning av demokratin, destabilisering av det
ekonomiska systemet och att marknadsaktörerna storföretag, megabanker, finansinstitut och andra
kapitalister - gavs fria tyglar att flytta kapital över
gränserna, att låna ut pengar som de inte hade och att
spekulera mot allt och alla, typ förändringar i värdet på
valutor, räntor på statsobligationer, upp- och nedgångar i bostadspriser, och beständighet i ekonomiskpolitiska beslut fattade av folkvalda församlingar eller
”oberoende” centralbanker i enskilda medlemsstater.
EU:s konstitution, det sedan 2009 gällande Lissabonfördraget, förbjuder alla åtgärder för att hindra kapitalets fria rörlighet. Sveriges medlemskap i EU en grundlagsfäst nyliberal kasinopolitik som Moderaterna och
Svenskt Näringsliv förmodligen aldrig skulle kunna
förverkliga med demokratiska metoder.
Redan i den svenska EU-debattens linda, i början
av maj 1991, konstaterade Carl Bildt i Svenska Dagbladet, i vad som i dag kan ses som en näsknäpp på
Johan Ehrenberg och andra obotfärdiga vänstereurofiler, att ”det ligger ett krav på något av ett systemskifte inprogrammerat i hela den process som ska ta
oss in i EG, och det alldeles oavsett om vi öppet vågar
erkänna det eller ej”.
Hugo Torstensson

Nyliberalismen finns
i EU:s grundlag
”Tyskland driver en extrem ekonomisk politik som
tvingas på övriga EU och där massarbetslöshet, minskad offentlig sektor och fortsatt sänkta skatter är
grundmodellen för alla. […] Tysk ekonomi och kapital
dominerar grannländerna alltmer, det är ett slags
dominans och imperialism inom unionen och varken
italienskt eller franskt kapital kan bromsa.”
Det skriver Johan Ehrenberg i en ledare i Dagens
ETC. Det är inget fel på analysen. Tvärtom. Felet består
i samma Johan Ehrenberg tillsammans med Svenskt
Näringsliv och Moderaterna uppmanade svenska folket
att rösta ja till denna nyliberala politik och tyska
imperialism såväl 1994 som 2003.
Den ”extrema ekonomiska politik” som EU-entusiasten Ehrenberg beklagar sig över på Dagens ETC:s
ledarsida finns stadfäst i EU:s grundlag –
Maastrichtfördraget 1994, Nicefördraget 2003 och
sedan 2009 Lissabonfördraget. EU:s nyliberala fördrag
är inte av gud given bibel utan kan reformeras om så
önskas. Ett problem i sammanhanget är att samtliga
regeringar och parlament i de 28 EU-staterna måste
vara överens för att ens flytta ett kommatecken. Varje
medlemsland har vetorätt enligt artikel 48 i Fördraget
om Europeiska unionen – det gäller inte minst EUstormakten Tyskland.
Hugo Torstensson
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Fackliga ledare sätts
i fängelse i Spanien
Protesterna på den spanska arbetsmarknaden har
tilltagit sedan regeringarna, oavsett om de befolkats av
socialdemokratiska PSOE eller konservativa Partido
Popular, genomfört antifackliga omvälvningar på
arbetsmarknaden som gör det lättare för företag att
sänka lönen, säga upp anställda och inskränka strejkrätten.
De två största fackliga centralorganisationerna är
Confederation Sindical de Comisiones Obreas [CCOO]
och Unión General de Trabajadores [UGT]. CCOO har
varit närstående det krympande spanska kommunistpartiet och organiserar i huvudsak arbetare. UGT hade
tidigare kopplingar till PSOE, men är i dag mer partipolitiskt obundet. UGT är den fackliga centralorganisation
som organiserar i särklass flest tjänstemän.
När finanskrisen utbröt 2008 styrdes Spanien av
Socialistpartiet [PSOE], som därmed fick verkställa de
diktat som Trojkan [EU-kommissionen, Europeiska
centralbanken och IMF] ställde på landet för att få
låna pengar.
Mest påtagligt var den hårda åtstramningspolitiken.
Eftersom euron inte kan devalveras återstod endast att
sänka lönerna. Lönerna minskade följaktligen för de
offentliganställda och pensionerna sänktes. Vidare
höjdes pensionsåldern från 65 till 67 åt.
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2010 beslutade det spanska parlamentet, som nu
dominerades av högerpartiet Partido Popular [PP], att
omdana arbetsmarknadslagstiftningen ytterligare,
därefter skedde samma sak igen 2012. Grunddragen i
förändringen var att det blev enklare och billigare för
arbetsköpare att säga upp arbetskraft. Kollektiva
uppsägningar ska inte längre kräva ett godkännande
av arbetsmarknadsmyndigheter. En annan del av
försämringen var att vidta möjligheten för arbetsköpare
att använda olika former av tidsbegränsade anställningar.
Syftet med försämringarna av arbetsmarknads-

lagstiftningen 2012 var att underminera kollektivavtalens innehåll och ställning genom att flytta dem
från bransch- till företagsnivå. Konkret innebar detta
att kollektivavtal på företagsnivå fick företräde framför
avtal på nationell nivå eller branschnivå.
Slopandet av den så kallade ”ultraaktivitets-principen” innebar att om arbetsmarknadens parter inte
kom överens om ett nytt kollektivavtal så förlängdes
det gamla automatiskt. Enligt den nya ordningen kan
en sådan förlängning endast ske under ett år, därefter
gäller inte det tidigare avtalet, dvs. det råder ett avtalslöst tillstånd. Enligt de beräkningar som har gjorts av
de fackliga centralorganisationerna kan detta leda till
att mer än en miljon arbetstagare kommer att förlora
skyddet av kollektivavtal under de närmaste åren.
En konsekvens har blivit att allt fler arbetstagare
saknar skydd av kollektivavtal. 2009 fanns det totalt

5.689 kollektivavtal [varav drygt 4.000 på företagsnivå] som sammantaget täckte 11,5 miljoner anställda. 2012 fanns 2.762 avtal [varav drygt 2.000 på
företagsnivå] som totalt täckte 6,1 miljoner anställda.
Upphävandet av ”ultraaktivitets-principen” var en
av de centrala förändringarna som drevs igenom av
den högerregeringen i februari 2012, men regeringen
fick också understöd från EU-kommissionen som
menade att en princip som automatiskt förlängde
kollektivavtalen motverkade en ökad löneflexibilitet,
något Bryssel ansåg behövdes för att stärka Spaniens
konkurrenskraft.
En annan förändring som försvagat fackets positioner

är att den ”reformerade” lagstiftningen öppnar för att
arbetsköpare kan frångå gällande kollektivavtal utan
förnyade förhandlingar i de fall arbetsköparen kan
uppge ”ekonomiska, tekniska eller
konkurrensmässiga” skäl för förändringen.
Andra delar i den antifackliga offensiven har varit
borttagna ekonomiska stöd till de fackliga organisationerna och försvagad rätt till fackligt förtroendevalda att
utföra delar av uppdraget på betald arbetstid.
Konsekvensen av den antifackliga lagstiftningen,
som drivits av igenom PSOE och PP, har sammantaget
blivit att maktbalansen på arbetsmarknaden har
förändrats genomgripande och att de fackliga organisationerna har drabbats av en drastiskt försvagad
ställning samtidigt som löntagarnas löne- och arbetsvillkor har eroderats. Detta förvärras ytterligare genom
försämringar av a-kassan. Den nya ersättningen
omfattar 33 dagars betalning per arbetat år före
arbetslösheten och totalt sett högst 24 månaders akassa.
Enligt de fackliga företrädarna är den nyliberala
omstöpningen av den spanska arbetsmarknaden den
främsta förklaringen till ökningen av antalet strejker,
protester och demonstrationer under senare år
Myndigheternas svar har blivit ohämmad repression. Den konservativa regeringen skärpte 2013
lagstiftningen mot strejker, demonstrationer och andra
protestaktioner genom förändringar i ”Penal Code”,
strafflagen artikel 315.3 som godkändes av det spanska parlamentets senat den 11 mars.
Den 9 maj förra året gick CCOO och UGT i landsom-

fattande protester mot de antifackliga omdaningarna
som gör det lättare för företag att sänka lönen och
säga upp anställda och mot den föreslagna lagstiftning
som de anser inskränker strejkrätten, dvs. strafflagens
artikel 315.3.
Runt om i Spanien har 300 fackliga aktivister
åtalats den senaste tiden och riskerar fängelse eller
höga böter.
I Kantabrien, i norra Spanien, riskerar UGT:s lokala
generalsekreterare María Jesús Cedrún böter på 3.000
euro. Enligt åklagaren har hon stört ordningen då hon
under generalstrejken för två år sedan informerade
arbetare på en industri om den pågående strejken.

På Mallorca riskerar en annan facklig ledare,
Katiana Vicens, ett fyrårigt fängelsestraff för sin roll i
samma generalstrejk. Efter konflikter på fabriken
Arcelor i Gijón [provinsen Asturias] har två strejkande
blivit dömda till fem års fängelse och tre andra till
fängelse i 3,5 år.
Jóse Alcazar, ledande medlem i CCOO och en av
åtta fackligt aktiva i en arbetsplatskonflikt vid Airbusfabriken i Getafe [Madrid] har dömts till 8 år och 3
månader i fängelse. De åtta [sju medlemmar i CCOO
och en i UGT] har dömts till sammanlagt 66 år i
fängelse enbart därför att de deltog i en picketlinedemonstration på fabriksområdet under generalstrejken 2010.
Alla anklagelser och domar till fängelse eller bötes-

straff är grundade på den nya artikel 315.3 i den
spanska strafflagen.
– Vi ser det som att regeringen kriminaliserat
protester och undergrävt strejkrätten, säger en källa på
centralorganisationen UGT till Arbetet.
CCOO och UGT har initierat en kampanj med
slagordet ”Striking Is Not a Crime” och framfört önskemål om internationella solidaritetsaktioner. I USA har
det bildats en stödorganisation som bland annat har
skrivit protestbrev till den spanske ambassadören i
Washington där de bland annat påpekar att strejkrätten
garanteras av de ILO-konventioner som Spanien har
ratificerat och därför kräver att alla fängelsedomar och
bötesstraff omedelbart ska upphävas.
Hugo Torstensson
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Spanska regeringen
kväser folkrörelsen
Den 26 mars klubbade den spanska kongressen
igenom Lagen om medborgarnas säkerhet, som
innebär ett försök att kväsa proteströrelsen genom att
kriminalisera dess kampmetoder.
Lagstiftningen, som föreslagits av Partido Popular
och regeringschefen Mariano Rajoy, kommer nu att
träda i kraft i juli i år. Lagen om medborgarnas säkerhet, mer känd som ”Ley Mordaza” [Munkavlelagen],
förbjuder bland annat dokumentation av polisvåld i
samband med offentliga protester. Lagen är mycket
långtgående. Här är några av de viktigaste punkterna:
 Fotografering och inspelning av polis: 600-30.000
euro.
 Civil olydnad mot myndighet: 600-30.000 euro.
 Ockupationer av banker som protestmetod: 60030.000 euro.
 Ej tillståndsgiven protest: 600-30.000 euro.
 Organisering av och deltagande i församlingar eller
möten på offentliga platser: 100-600 euro.
 Förhindrande eller stoppande av vräkningar: 60030.000 euro.
 För närvaro på en ockuperad plats [inte enbart så
kallade sociala center] utan även hus som ockuperats
av vräkta familjer: 100-600 euro.
 Polisens svarta listor för demonstranter, aktivister och
alternativ media legaliseras i och med lagen som
godkända polisiära metoder.
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Möte eller samling utan för kongressen: 60030.000 euro.
 Överklagande av böter kräver betalning av de juridiska kostnaderna, vars omfattning bestäms av hur
stora böterna för det aktuella brottet är.
 Lagen legaliserar slumpmässiga ID-kontroller, vilket
öppnar för så kallad rasprofilering av invandrare och
minoriteter.
 Polisen kan numera ”preventivt” genomföra tillslag
utan att ordningen har störts.
 Regeringen kan förbjuda protester, på basis av att
den bedömer att sådana kommer att ”störa den
allmänna ordningen”.
 Allt som [med vagt ordalag] kan kategoriseras som
”kritisk infrastruktur” utgör nu förbjudna platser för
folkliga sammankomster, om sådana påverkar dennas
funktion.
 Lagen medför böter för personer som klättrar på
byggnader eller monument utan tillstånd [vanlig
protestmetod för organisationer som Greenpeace].
 Munkavlelagen förbjuder också uppmaningar på
internet och via twitter att delta i demonstrationer/
protester som kan strida mot munkavlelagen.
Lagstiftningen är ett tydligt repressivt svar från
högerregeringen riktat mot den massrörelse, bland
annat Los Indignados och 15M-rörelsen, uppkallad
efter den 15 maj 2011 när spontana tältläger och
sittstrejker spred sig på Madrids, Barcelonas och andra
storstäders gator och torg som en spontan reaktion
mot korruption, nedskärningar och social ojämlikhet.
Gunnar Westin


Stämma stater för
demokratiska beslut
Förhandlingarna har skett under stort hemlighetsmakeri, men läckor har börjat sippra ut. Handelsavtalet
mellan EU och USA ser ut att missa tidsgränsen 2015.
En växande, kritisk opinion hörs allt oftare som i första
hand angriper den tvistelösningsmekanism, ISDS, som
finns i avtalet. Avtalet skulle skapa världens största
frihandelsområde.
”Vi kan inte utesluta att det kommer att ta längre
tid”, berättade den litauiska utrikesministern Edgars
Rinkevics, från EU:s ordförandeland, för reportrar efter
ett möte med EU:s handelsministrar den 25 mars. ”Vi
siktar på att vara klara under Obama-administrationens
tid men det finns inget givet datum”, sade EU:s
handelskommissionär Cecilia Malmström.
Förhandlarna har slutfört den åttonde rundan av
samtal med ett sikte om att vara klara i december
2015. Den mest uppseendeväckande frågan för
ministrarna kvarstår; den om ett investeringsskydd för
företagare, ISDS. Det ger företag en rätt att dra en
regering till domstol om den introducerar nya lagar
som hotar företagens vinster!
En majoritet av svenska folket vill ha ett stopp för
vinster i välfärden. Regeringen och Vänsterpartiet har
kommit överens om direktiven för en utredning som
ska arbeta med att hitta lösningar på hur det går att
genom lagstiftning stoppa vinstjagande utländska
riskkapitalbolag inom välfärden att sko sig på våra

skattepengar. Vid en lagstiftning skulle ett företag
kunna stämma regeringen på grund av att det hotar
deras vinster och dessutom kräva skadestånd för
utebliven vinst. En absurd möjlighet som hotar det
demokratiska beslutsfattandet. Även grundläggande
fackliga rättigheter som att teckna kollektivavtal och
vidta sympatiåtgärder skulle kunna betraktas som
handelshinder av företag.
”ISDS är en het potatis”, sammanfattar Rinkevics
och medger att det finns olika uppfattningar bland
ministrarna. Vidare innehåller avtalet ett så kallat
samarbetsråd mellan parterna, som har som syfte att
undersöka framtida lagförslags påverkan på handel,
det vill säga inte på miljöperspektiv, människors hälsa,
fackliga rättigheter eller välfärd. Risken är uppenbar att
makt förflyttas från demokratiska beslutsarenor till ett
teknokratiskt råd.
EU-kommissionen har klargjort att ett investeringsskydd ska var en del av TTIP. Men vissa tecken tyder på
att man tvingas att ta hänsyn till den starka opinion
som visar på att ISDS försvagar den demokratiska
beslutsrätten.
Stefan Löfven sa i sin regeringsförklaring att ”handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut”.
Det är svårt att se att det uttalandet skulle kunna
kombineras med en tvistelösningsmekanism likt ISDS.
Regeringen måste visa respekt för den rättmätiga
kritiken om en försämrad demokrati med handelsavtalet TTIP med tvistelösningsmekanismen ISDS.
Mats Norrstad
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Pressgrannar
”Handelsavtalen hotar
demokratin”
”Efter att EU:s utskott för internationell handel i
måndags diskuterade TTIP, det blivande handelsavtalet
mellan EU och USA, står det klart att hotet mot
demokratin är långt ifrån avvärjt.” Det skriver Arbetets
politiske redaktör Martin Klepke den 17 april.
”Hela 898 ändringsförslag hade kommit in från EUparlamentets ledamöter. Någon konsensus fanns
sannerligen inte. Hetast var frågan om ett investeringsskydd som ska göra det möjligt för företag att stämma
stater för beslut som går företagen emot.
Just nu pågår en rättsprocess mellan Philip Morris
och Uruguay enligt ett liknande handelsavtal. Tobaksjätten har stämt Uruguay för ett beslut om att 80
procent av ett cigarettpakets yta måste innehålla en
varningstext. Philip Morris kräver skadestånd av
Uruguays invånare eftersom minskad cigarettförsäljning har lett till lägre vinster.
Det amerikanska oljeföretaget Lone Pine har
samtidigt stämt Kanada på 250 miljoner dollar för att
Kanadas parlament har stoppat miljöfarlig oljeutvinning.
Trots mumlande utfästelser från EU-håll stod det vid
veckans behandling klart att ingenting är klart.
TTIP blir världens största handelsavtal. Vi kan vara
säkra på att de transnationella företagen kommer att
göra allt för att säkra möjliga vinster.”

”Ska tysk höger få styra
hela Europa?”
”Hur gick det till när tysk höger tog makten över
Europa? För det är där vi är idag. De enda krafter som
säger emot är vänsterpartier i Grekland och Spanien
som föreslår en helt annan politik. Ingen socialdemokrati i EU står upp emot åtstramningsförstörelsen [...].
Och ingen finansminister säger emot den tyske
Wolfgang Schäuble når han på ett aggressivt och
överlägset sätt hånar den demokratiskt valda nya
grekiska regeringen och kräver underkastelse.” Det
skriver Johan Ehrenberg i ledare i Dagens ETC:
”Det här tyska aggressiva sättet att diskutera
ekonomi och politik är något nytt och visar att överlägsen ekonomisk styrka och makt inte är en bra medicin
för enskilda länder. Det förstör känslan för proportioner
och följs av propaganda om andra länders lathet för att
motivera den egna politiken. [...]
Det räcker kanske med att påpeka att nästan hela
det ”stöd” som utbetalats till Grekland aldrig gått till
landet utan till Nordeuropas bankers räddning [privata
banklån har bytts till offentliga överstatliga fodringar på
Grekland] för att förstå det absurda. Tyskland driver en
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extrem ekonom-isk politik som tvingas på övriga EU
och där massarbetslöshet, minskad offentlig sektor
och fortsatt sänkta skatter är grundmodellen för alla. ”

”Vi måste omvärdera
frihandeln”
”Den nya tidens handelsavtal står ofta i konflikt med
demokratin. Problemet är politiker som bara ser
företagsvinster.” Det skriver Mikael Feldbaum i en
ledare i Dagens Arena den 19 mars.
”Det är enkelt att vara för frihandel så länge det
handlar om att sänka tullar. De flesta är överens om
att det inte är smart att göra vissa importerade varor
dyrare för att skydda en viss grupp inhemska producenter. Bättre då att man producerar något som går att
konkurrera med på världsmarknaden.
Men att använda det här argumentet för att försvara den nya tidens handelsavtal som det mellan EU
och USA, TTIP eller mellan EU och Kanada, CETA, är
inte relevant.
Dagens handelsavtal handlar inte om tullar, de
handlar om investerarskydd, regleringar och patentskydd. [...]
Går det att enas om investerarskydd, regleringar
och patentskydd som gynnar allmänheten i stället för
företagsvinsterna? Tyvärr tycks de flesta politiker så
desperata i jakt på de eventuella tiondelars tillväxt som
den extra handeln kan ge, att de är beredda att kasta
en del demokratiskt lagstiftande överbord.
Ett framtida avtal måste stärka konsumenter och
löntagare. Jag vill inte ge upp idén om att det är
möjligt. Men då måste Cecilia Malmström och
näringsminister Mikael Damberg börja sätta samhällsintresset före företagsvinsterna.”

”Det blåser från vänster i
idédebatten”
”Vilka är världens största intellektuella fixstjärnor?”,
frågar Jan Eklund på Dagens Nyheters kultursidor.
Thomas Piketty [Frankrike], Yanis Varoufakis [Grekland] och Namoni Klein [Kanada]. Åtminstone om
brittiska Prospects läsare får välja.
Tidskriften har just avslutat årets omröstning i den
återkommande ”World thinkers”. Prospect är knappast
känd för ett vänsternäste; det ekonomiska etablissemanget får se upp på allvar. Nu blåser det samtida
vänstervindar i idédebatten. Ingen har väl tidigare
röstat på en grekisk finansminister.
Även i Spanien griper de intellektuella ini i opinionen. Podemos raketframgång i opinionen bygger på
att unga i massarbetslöshetens Sydeuropa tappat tron
på gamla lösningar.”

Tågavregleringens
fiasko mörkas av EU
Dagligen drabbas tågresenärer av trafikstopp, förseningar och inställda avgångar: Orsaken är den privatisering och avreglering av järnvägstrafik och järmvägsunderhåll som skett över hela EU. I thatcherismens
Storbritannien som var först med att avreglera och
privatisera både trafiken och underhållet, har man
tvingats öka samhällets ansvar. [Se Ken Loch film
”Järnvägare” eller läs Mikael Nybergs bok ”Det stora
tågrånet”.)
Ändå föreslår EU-kommissionen i en ny järnvägsplan, den fjärde i ordningen, att EU-länderna bör
privatisera ännu mer och avreglera ännu mer. Sverige,
trots försämringar för trafikanter, godstransporter och
de anställdas villkor lyfts fram som ett föredöme.
Läser ansvariga EU-kommissionärer inte sina egna

utredningar? I de länder där avregleringarna har gått
längst har passagerarantalet utvecklats sämst, ett
förhållande som enligt branschorganisationen CER
[Community of European Railway] visades redan 2009
i en EU-rapport.
Men rapporten mörkades av makthavarna i Bryssel.
I stället föreslog EU-byråkraterna ännu större
avregleringar.
 Extremt tydligt är också sambandet mellan
avreglering och belåtenhet; ju mer avreglerad järnvägen är, desto större är missbelåtenheten bland passagerarna.
Mönstret går igen även när det gäller godstrafiken.
 Fram till 2012 ökade antalet nya aktörer på den
europeiska järnvägsmarknaden kraftigt och fördubblades mellan 2006 och 2012. Ändå backade godstrafiken på järnvägar.
Inte heller det är någon nyhet, påpekar CER.
Sambandet konstaterades redan i två stora
utvärderingar 2006 och 2009.
När de privata järnvägs- och banföretagens vinstintressen har tillåtits styra trafikpolitiken har de samhällsekonomiska skälen till att ha en fungerande

järnväg skrotats. Inte ens en redovisning av verkligheten har hindrat EU. Och för att vara riktigt säkra på att
enskilda EU-länder ändå inte obstruerar så föreslås att
många avgörande beslut ska flyttas från enskilda
länder till EU-nivå.
Ett tidigt kommissionsutkast till det nya järnvägspaketet innehöll dessutom ett generellt strejkförbud på
EU:s järnvägar. Man ville alltså inte bara genomdriva
sämre villkor för de anställda utan också ta ifrån dem
deras rätt till konflikt.
Enligt Per-Ola Fällman, Sekos ombudsman på
järnvägsområdet, är risken stor att följden av det nya
järnvägspaketet för EU blir den vi redan sett i Sverige;
vinsterna privatiseras men förlusterna skyfflas över på
EU:s skattebetalare.
Hugo Torstensson
[Mikael Nybergs bok ”Det stora tågrånet” kan
köpas från Folkrörelsen Nej till EU:s boklåda för 100
kronor plus porto. Mejla gosta.torstensson@ownit.nu)

Ingen förstatligande
av järnvägsunderhåll
Den 14 april överlämnade Gunnar Alexandersson
delbetänkandet i järnvägsutredningen, ”Koll på anläggningen till regeringen. Föga förvånande riktar utredaren förödande kritik mot Trafikverket, som har noll koll
på anläggningen.
Kunskap om var reparationer behövs är fragmentarisk och spridd över landet, systematiseringen av data
bristfällig. Man vet inte ens exakt vad man får för de
pengar man betalar ut till entreprenörerna. En kvalificerad gissning är att skattemiljoner läcker ur systemet.
Alexanderssons tips till regeringen är att göra en
ordentlig genomlysning. Själva det praktiska underhållsarbetet tycker han även fortsättningsvis kan skötas
genom upphandling.
Till Dagens Arena säger Alexandersson att han
avråder regeringen från infria vallöftet om att förstatliga
järnvägsunderhållet. Trafikverket klarar inte av det.
Hugo Torstensson
Bild: Robert Nyberg
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Svaga fack leder till
ökad ojämlikhet
De senaste decenniernas ökade klyftor mellan de bäst
betalda och övriga kan delvis förklaras med försvagade
fackliga organisationer. Det visar en kommande
rapport från Internationella valutafonden.
De senaste åren har rika länder blivit mer ekonomiskt ojämlika i den aspekten att de 10 procent som
tjänar mest får en allt större del av den totala inkomsten. Det finns ett samband mellan ökad ekonomisk
ojämlikhet och sämre tillväxt och det kan också finnas
en risk att de som tjänar mest kan manipulera det
ekonomiska systemet så att det blir än mer förmånligt
för dem.
En kommande forskningsrapport från Internationella valutafonden IMF visar att det finns ett samband
mellan låg facklig anslutningsgrad och ökade inkomster för dem i toppen. Hälften av den 10-procentiga
ökning som de bäst betaldas inkomster har ökat med
sedan 1980-talet kan förklaras av fallande
anslutningsgrad. Detta är den första studien som visar
att fackligt inflytande inte bara påverkar inkomstfördelning bland låga och medelinkomster, utan även för de
högsta inkomstgrupperna.
De två forskarna Florence Jaumotte och Carolina
Osorio Buitron resonerar kring tänkbara orsaker till
sambandet. Om facket lyckas dåligt med att höja
lönerna för anställda med låga och medelinkomster
kommer en större del av inkomsterna att hamna i den
högsta andelen. En svag facklig rörelse gör också att
facket får sämre inflytande i beslut som rör exempelvis
vd-löner. Dessutom har fackföreningar med färre
medlemmar också ett svagare politiskt inflytande och
påverkar därmed inte fördelningspolitiken.
Jan-Erik Gustafsson

Franska företag i
utstationeringsskandal
Franska storföretag anklagas nu för att ha låtit hundratals utstationerade arbetare jobba svart vid bygget av
ett nytt kärnkraftverk. Blir det en fällande dom kommer böterna att vara i mångmiljonklassen.
Det förekommer social dumpning vid byggandet av
den tredje generationens kärnkraftverk i Europa,
hävdar facken i de berörda länderna. I februari meddelade EU-domstolen att polska elmontörer som hade
arbetat i Finland, borde ha jobbat under finska
minimivillkor. Dessutom hade de rätt att företrädas av
det finska Elektrikerförbundet. De 186 polackerna
arbetade på bygget av en så kallad European
Pressurized Reactor i Olkiluoto.
En annan EPR-reaktor håller på att ta form i
Flamanville i norra Frankrike. Nu anklagas även
arbetsgivare där för att ha fuskat med anställningsvillkoren av utländsk arbetskraft.
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– Det handlar ju om ett skyltfönster för ny teknologi, vilket gör historien än mer uppseendeväckande,
säger Jean-Pascal François i facket CGT:s byggnadsfederation, till TCO:s digitala tidning Arbetsvärlden.
Nyligen inleddes en rättegång mot flera stora
byggföretag, däribland en filial till Bouygues TP, som
ingår i en fransk storkoncern med samma namn. 460
polska och rumänska arbetare ska ha jobbat under
mystiska förhållanden på platsen mellan 2009 och
2011. Flera hundra av polackerna ska ha rekryterats
av bemanningsföretaget Atlanco via en filial i Storbritannien. Andra av den rumänska underleverantören
Elco.
– Men det är en härva. Atlanco hör hemma i Irland,
och på Cypern. Men har filialer i flera länder. Och nu
har de ansvariga gått upp i rök, säger Jean-Pascal
François, till Affärsvärlden.
De anklagade företagen riskerar att få betala in
mellan 8 och 10 miljoner euro i skatter och avgifter för
de 460 arbetarna. Straffet för att ha anlitat svart
arbetskraft kan uppgå till 225.000 euro. En fällande
dom gör också att de polska och rumänska arbetarna i
efterhand kan kräva skadestånd. Domen väntas
komma senare under våren.
Hugo Torstensson

Brysselgruppens
politik är en mardröm
Greklands antiåtstramningsregering eftersträvar en
nedskrivning/avskrivning av Greklands statsskuld som
ett av flera verkningsfulla medel för att råda bot på
krisen.
Den finländske statsministern Alexander Stubb
sade redan före det grekiska valet till Financial Times
att Helsingfors kommer att säga ”ett rungande nej till
att avskriva lånen” till Grekland. Han påstod att han
”inte ville påverka” det grekiska valet den 25 januari,
men att det ändå var ”fair” att visa ett klart motstånd
redan före valet.
Men denna form av otillbörlig påverkan, eller
maffiametoder, som också andra euroländers
regeringschefer och finansministrar, liksom EUpotentater som Jean-Claude Juncker gjorde sig skyldiga till, misslyckades som bekant. Det grekiska folket
trotsade EU-eliten och röstade nej till den av Trojkan
påtvingade åtstramningspolitiken. [Trojkan som består
av EU-kommissionen, Europeiska centralbanken
[ECB] och Internationella valutafonden [IMF] har
numera bytt pseudonym til Brysselgruppen.]
Det är inte bara den nya grekiska regeringen som
anser att Trojkans nyliberala politik är kontraproduktiv.
”Den politik som hittills förts i Grekland är en
ekonomisk och humanitär mardröm”, skriver den
prisbelönte, liberale nationalekonomen Paul Krugman i
New York Times.
Syrizas politik kan visa sig vara mycket mer realistisk än de som bara vill fortsätta straffa och plåga

grekerna. ”Nu borde resten av Europa låta Tsipras
avsluta sitt folks mardröm”, menar Krugman.
Den tyska tidningen die Welt citerar en högt uppsatt EU-källa som menar att en avskrivning av den
grekiska statsskulden är ”oundviklig”.
Stödet för att skriva av de grekiska statsskulden
som i dag uppgår till motsvarande tre biljoner kronor
och som hela tiden ökar på grund av unerskott i de
offentliga finanserna, ökar i Bryssel.
– En skuldavskrivning i Grekland är oundviklig
eftersom landet annars inte kommer klara av sin
skuldbörda, heter det enligt die Welt i EU-kretsar som
ansvarar för frågan.
Eva-Britt Svensson

Attendo lämnar
Järfälla
Nu står det helt klart att det privata vårdbolaget Attendo
lämnar hemtjänsten i Järfälla. Vad som händer med
det 50-tal anställda som berörs är än så länge oklart.
– Vi kan inte säga så mycket än. Det är inga
förhandlingar inledda, säger Annika Bergkvist,
huvudskyddsombud vid Team Attendo i Kommunals
sektion Väst i Stockholms län.
Enligt Attendo i Järfälla är det 28 tillsvidareanställda
och nästan lika många visstidsanställda som berörs av
situationen. En del av dessa är anställda vid dagverksamheten i Barkarby.
Det varit många turer kring hemtjänsten i Järfälla,
på grund av den, enligt företagen, låga ersättningen.
HSB Omsorg, Aleris och Vardaga är andra privata
vårdbolag som sagt upp sina avtal med Järfälla kommun eftersom verksamheten inte är tillräckligt profitabel.
Anna-Lisa Eneroth

Ojämlikhet och
fattigdom i Grekland
Låginkomstgrupperna i Grekland såg skattetrycket öka
med 337,7 procent från 2008 till 2012, jämfört med 9
procents ökning hos höginkomstgrupperna, visar en
ny rapport om effekter av krisen och åtstramningspolitiken på inkomster, ojämlikhet och fattigdom i Grekland.
Under titeln ”Grekland: solidaritet och anpassning i
kristider”, säger den 143-sidiga tyskfinansierade
studien (med grekiska författare) att Grekland har
upplevt en växande fattigdom, total och relativ utarmning av en del av en stor av det grekiska samhället
som en följd av krisen och åtstramningsåtgärderna.
”Genom denna nedåtgående spiral har de på
’botten’ glidit betydligt längre bort från ’toppen’, även
om de har lidit relativt mindre förluster” heter det i
rapporten. Man tillägger att ”orättvisorna på grund av
krisen förvärrades av att skattetrycket på de svaga

grupperna i befolkningen var mycket tyngre än för de
starkare”.
För avbryta krisen står landet inför tre ”kritiska
politiska val”:
 Att utforma och tekniskt genomföra en politik för att
stimulera tillväxten.
 Att effektivt ta itu med skatteflykt, avgiftsfusk,
förmånliga skatteavdrag och toleransen hos regeringen
mot dessa fenomen, vilka sägs förbli en viktig faktor
bakom ojämlikhet och krisen i Grekland.
 Att fokusera på att höja produktiviteten och effektiviteten hos staten, eliminera politisk korruption och
osynliga kostnader i samband med korruption.
”Dessa tre problem var inte centrala för den politik
som har förts under krisen. Ändå är förhållandet
mellan ojämlikhet, tillväxt och effektivitet hos den
offentliga sektorn viktig, eftersom tillväxten är nyckeln
till en framgångsrik finanspolitisk konsolidering och
stabilisering ”, säger författarna till rapporten.
Jan-Erik Gustafsson

Tyskland kräver för
mycket av krisländer
EMU under Tysklands ledning har hållit nordeuropeiska
banker under armarna och därmed låtit skattebetalarna i Grekland, Spanien och nu senast Cypern betala
för krisen.
”Oetiskt” och ”riktigt dålig politik”, säger USAekonomen tillika Tysklandskännaren Adam Posen i en
intervju med tidningen Die Welt.
Adam Posen har själv arbetat vid flera tunga tyska
banker efter landets återförening. Idag leder han
Peterson Institute for International Economics, en
välkänd amerikansk tankesmedja, och gäller för att
vara en internationell expert på skattepolitik.
Till Die Welt säger Posen att han visserligen förstår
den tyska positionen inom EMU, men att regeringen
Merkel kräver för mycket av de sydeuropeiska länderna.
Det verkligt stora felet begick Tyskland dock inte i
förhållande till de krisdrabbade länderna, utan visavi de
nordeuropeiska bankerna, som slapp vara med och
betala för krisen, menar Posen.
Tyska, österrikiska, nederländska och franska
banker hade alla delat ut krediter till länderna i Sydeuropa. Ytterst få av dem har överhuvudtaget känt av
krisens följder, säger Posen nu.
I stället har de här instituten kunnat skjuta över
sina förluster på Europeiska Centralbanken – och på
vanligt folk i Spanien, Grekland och Portugal. Länder
som nu befinner sig i djup recession.
Posen bedömer att detta var både oetiskt och
politiskt oklokt. I stället borde ländernas statsskulder ha
skrivits ned i ett tidigt skede, menar han. Då hade de
nordeuropeiska bankernas förluster realiserats – och
det hade gett dem en välbehövlig läxa.
Hugo Torstensson
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Nyheter i korthet
Var fjärde i EU är fattig
Var fjärde invånare inom EU lever på gränsen till
existensminimum. Det framgår av en rapport från den
katolska biståndsorganisationen Caritas. Totalt lever
122 miljoner människor under eller på gränsen till
fattigdom.
– Vi ser att klyftorna har växt i EU-länderna. Rika
har blivit rikare och redan fattiga har fått det sämre,
säger Jorge Nun Mayer på Caritas huvudkontor i
Bryssel, till Dagens Nyheter.
Värst är läget i länder som Grekland, Rumänien
och Italien, där allt fler tvingas söka hjälp för att få mat
över dagen.

Tre av fyra EU-länder har
minimilöner
Tre av fyra EU-länder har lagstadgade minimilöner.
Högst är den i Luxemburg [18.300 kronor i månaden]
och lägst är den i Bulgarien [1.660 kronor]. Det här
framgår av Medlingsinstitutets årsrapport, vars uppgifter i sin tur bygger på statistik från EU:s statistikbyrå
Eurostat.
21 av EU:s 28 medlemsländer har nationella
minimilöner. Till dessa hör dock inte de nordiska
länderna, i vilka man förlitar sig på kollektivavtalens
höga täckningsgrad och normerande kraft. Lönefrågorna är parternas ansvar, inte staten, anser de
nordiska facken, som också befarar att en minimilön
kan bli ett tak i stället för ett golv.

Nya miljarder till
äldreomsorgen
Regeringen och Vänsterpartiet har gjort upp om att
avsätta tre miljarder kronor i vårbudgeten i år och
nästa år på äldreomsorgen. Enligt förslaget ska det
även avsättas två miljarder kronor per år 2017 och
2018.
– De tre extra miljarderna är en välkommen satsning för att ge välfärden bättre förutsättningar, säger
Kommunals förste vice ordförande Per Holmström till
tidningen Kommunalarbetaren.

Jordbruket det mest
oroande
Det vi bör vara mest oroade för med TTIP, handel- och
investeringsavtalet mellan EU och USA som förhandlats sedan 2013, är USA:s starka vilja att öka
tillträdet till den europeiska jordbruksmarknaden, enligt
Peter Kleen, handelsexpert och före detta generaldirektör på Kommerskollegium.
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– Jordbruksindustrin är en stark kraft i USA. Det
finns stora lobbyintressen och delstater där 70 procent
är beroende av ökad majsproduktion. De kommer att
vara stenhårda på att öka tillträdet, annars kommer det
aldrig att gå igenom i kongressen. Där kommer EU
vara tvunget att ge efter mycket, säger han till Dagens
Arena.

Profitörer på pengahjälpen
till Grekland
I massmedia – från Aftonbladet till Svenska Dagbladet
– påstås det att de 240 miljarder euro som Grekland
beviljats [i själva verket lån som ska återbetalas med
ränta] har varit en ”räddningsinsats” för det grekiska
folkets överlevnad.
Men långt mindre än hälften av lånmiljarderna har
gått in i statsbudgeten för att bekosta offentliga utgifter. Den största delen har gått till att betala av skulden.
Som Der Spiegel har noterat: ”Profitörerna på pengahjälpen har varit privata investerare som innehar
statsskuldspapper, i huvudsak banker, försäkringsbolag
och fonder.”

Grekland återkräver tysk
nazi-skuld
Greklands vice finansminister Dimitris Mardas har
fastslagit att Tyskland är skyldig Grekland nära 279
miljarder euro för reparationer efter den nazistiska
ockupationen av landet. Det rapporterade the Guardians nätutgåva den 6 april.
Tidningen skriver att en parlamentspanel, upprättad
av premiärminister Alexis Tsipras, började arbeta
veckan tidigare med att återkräva den tyska skulden,
för bland annat reparationer, återbetalning av ett så
kallat ockupationslån som Nazi-Tyskland tvingade
Greklands centralbank att ge samt återlämnande av
arkeologiska skatter.

Taket i a-kassan höjs i höst
Taket i a-kassan höjs från dagens 18.700 kronor i
månaden till 25.025 kronor i månaden. Höjningen
träder i kraft den 7 september i höst.
De hundra första dagarna höjs ersättningen till 910
kronor från dagens 680 kronor. Därefter blir den 760
kronor per dag. Den lägsta ersättningen höjs från 320
kronor till 350 kronor. Det är enligt SVT resultatet av
budgetförhandlingarna mellan Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet.
Den nu aviserade höjningen välkomnas i media av
Saco och TCO. På Twitter skriver LO ”Vi hoppas få se
en höjning av a-kassan snart!”.

Baktankar från en EU-rabulist
Osäkerheten kring Greklands ekonomi fick räntorna

på landets statspapper att stiga i början april. Den
tvååriga obligationen steg 40 räntepunkter till 20,8
procent, vilket indikerar en ännu större risk för betalningsinställelse, skriver The Guardian.
Sådan är kapitalismen. Framför allt i EU:s tappning
med avreglerade kapital- och kreditmarknader.
Räntehöjningen följer på uppgifterna att Grekland
fortfarande inte presenterat ”en acceptabel lista på
reformer” till sina fogdar i Bryssel och Berlin, trots
”förhandlingar” under hela påskhelgen.
Hittills i år har tio gånger så många migranter drunknat jämfört med samma period i fjol.
De tre senaste månaderna har 486 migranter dött i
försök att ta sig till Europa över Medelhavet. Samma
period i fjol dog 46 migranter. Om den dystra trenden
inte bryts väntas ännu fler drunkna än rekordåret
2014 då minst 3.419 migranter dog.
Avvecklingen av den italienska räddningsoperation
Mare Nostrum i oktober i fjol kan vara en del av
förklaringen till de stegrande dödstalen. EU-samarbetet Triton, som tog över uppdraget har annorlunda
förutsättningar enligt Internationella migrationsorganisationen IOM:s talesperson Flavio Di Giacomo.
Tritons syfte är inte att undsätta flyktingar utan att
övervaka EU:s yttre gränser för att förhindra att flyktingarna kan komma in i Fästning Europa.
Den förkrossande valvinsten för vänsterpartiet Syriza
som bildades så sent som 2012 av en koalition
mellan olika partier och grupper på vänsterkanten
[inom partiet finns det fortfarande organiserade
fraktioner med maoister, trotskister, anarkisterna och
andra grupper/sekter som träter med varandra i
allmänhet och Alexis Tsipras i synnerhet].
Valvinsten för Syriza har gett upphov till spekulationer om landet kommer att lämna euron eller inte. För
Tyskland, Finland och fler andra euroländer är frågan
inte lika känslig som tidigare [vilket framgår av deras
mobbning av Tsipras, bland annat under det senaste
EU-toppmötet]. Tidigare låg de grekiska skulderna på
privata banker, framför allt i Tyskland och Frankrike,
men tack var de så kallade räddningspaketen [som i
praktiken inte räddat Grekland utan de tyska och
franska storbankerna] har allt mer förts över till de
andra euroländerna och till ECB och IMF.

Den politik som Syriza, Podemos och andra europeiska
vänsterpartier [de nya socialdemokraterna] står för är
lika oförenlig med de EU-frälstas heliga bok [Lissabonfördraget] som eld och vatten.
”Någon borde befria svensk ekonomisk debatt från de

dogmer som fortfarande kväver tänkandet hos såväl
Riksbanken som finansdepartemetet – och som mest
av allt för tankarna till den amerikakanska Tea partyrörelsen.” Det skriver Dagens Nyheters chefredaktör
Peter Wolodarski i en söndagskrönika.
Lösningen är enkel; Sverige bär så snart som
möjligt lämna EU vars regelverk, först och främst
Lissabonfördraget och EU:s så kallade Stabilitetspakt
innehåller just de dogmer Wolodarski kritiserar.
Välkommen som medlem i befrielserörelsen mot
EU, Folkrörelsen Nej till EU. Ett års medlemskap kostar
300 kronor, vilket inte borde vara något hinder för en
högavlönad chefredaktör. Plusgiro 433 02 07 – 4.
International Organisation for Migration har rankat

2014 som det dödligaste flyktingåret sedan de började
föra statistik vid sekelskiftet. Från januari till september
förra året förlorade mer än 4.000 flyktingar livet i EU:s
gränsområden, de flesta i försök att komma till Europa
via Medelhavet
Medelhavet har blivit en massgrav för människor
som söker sig bort från krig, konflikter och fattigdom.
”Nu är eurozonen som en dåligt fungerande gammal

klocka. Om man lättar på locket för att plocka ut en av
de klent fungerande fjädrarna sprätter alla andra fjädrar
åt olika håll och urverket slutar fungerar.” Det konstaterar ekonomijournalisten Per Lindvall i tidskriften
Fokus.
Hugo Torstensson

EU-kommissionens högfärdsgalne ordförande Jean-

Claude Juncker, som till exempel titulerar sig som
president och inte som ordförande, sade i en intervju
med den spanska tidningen El País nyligen att politiska partier som grekiska Syriza och spanska Podemos
”inte är förenligt med de europeiska reglerna”.
Junckers anstötliga uttalande har dock en poäng.
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