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I våras samlades vi kring den europeiska konferensen mot EU:s och Tro-
jkans åtstramningspolitik, som ägde rum i Tarragona (Katalonien, Spanien) 
den 15-17 mars. En svensk delegation på sex personer deltog på konfer-
ensen.

På ett massmöte i Paris (28 september), mot EU och mot 
åtstramningspolitiken i Frankrike, restes förslag på en ny europeisk arbetar- 
och fackföreningskonferens. Det franska Oberoende Arbetarpartiet (POI), 
som organiserade massmötet, har åtagit sig att vara värd för denna uppföljn-
ing till Tarragona-konferensen.

POI har formulerat en inbjudan till konferensen, som troligen kommer att 
hållas någon gång runt månadsskiftet februari-mars 2014. Huvudpunkterna 
i denna inbjudan, och inbjudan in sin helhet, finns på följande sidor.

Ny europeisk konferens
mot EU

och åtstramningspolitiken!
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Huvudpunkterna i inbjudan
till en europeisk konferens mot EU och dess politik

• Det är väldigt viktigt att vi fortsätter att stärka banden mellan arbetare/löntagare, och 
deras fackliga och politiska organisationer, i Europas olika länder.

•Vi behöver frigöra oss från den tvångströja som EU, EU-fördragen och EU-institu-
tionerna utgör. Europaparlamentet är särskilt lömskt, eftersom det utgör sig för att 
vara ”demokratiskt”, men inte är någonting annat än ett kugghjul i EU-politikens hela 
maskineri.

• Motståndet växer mot den åtstramningspolitik som samordnas av EU och Trojkan 
och som verkställs av regeringarna i Europas länder, oavsett politisk färg.

• För att rädda EU och dess politik försöker man skrämma oss med att en kritisk röst 
mot EU gynnar ”nationell populism” och ”främlingsfientlighet”.

• En utväg ur krisen kan bara komma från arbetarna och folken, genom att vi kon-
sekvent kämpar för våra krav, mot ”reformerna”, och återerövrar våra organisationer 
till en kamp mot kapitalismen och EU, för en fri union av Europas fria folk och na-
tioner.

En första sammanställning av svaren på inbjudan från POI kommer att sammanställas under 
helgen 9-10 november. Tanken är att alla de krafter som stödjer initiativet ska delta i förbere-
delserna, genom att resa de frågor och förslag som de tycker är viktiga.

Mer information

I nr 4 av denna bulletin finns rapporter från konferensen i Tarragona:
 http://www.nejtilleu.se/natverk/pdf/Tarragona_Bulletin_4.pdf.

Videofilmer och bilder från massmötet i Paris 28/9 finns här:
http://parti-ouvrier-independant.fr/2013/09/16/le-meeting-de-paris-du-poi-en-videos/

Ett inlägg från den tyske fackföreningsledaren och ordförande för SPD:s fackliga utskott i Düsseldorf, 
H-W Schuster som deltog på mötet i Paris, finns här på svenska:

http://www.nejtilleu.se/artiklar/2013/13_10_29_en_ny_stor_koalition_moter_motstand_inom_spd.htm

Skriv ett svar på inbjudan från dig och din organisation!

Res de frågor och förslag du/ni tycker är viktiga!
Du/ni kan skriva på svenska, så översätter vi (om ni kan skriva direkt på engelska, tyska, franska eller 
spanska så är det ännu bättre!). Om du/ni skickar svaret innan fredag 8/11 så kan det komma med i den 
första europeiska sammanställningen. Skriv till emce@me.com
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Bästa kamrater,

Kamraterna Pablo Garci Cano, medlem i Madrids 
regionala styrelse av Industrifacket inom CCOO, 
och Hans-Werner Schuster, ordförande i SPD:s ar-
betarkommission i Düsseldorf och aktiv i fackför-
bundet Ver.di, som vi hade bjudit in till vårt möte 
den 28 september i Paris, vittnade båda om vikten 
av det motstånd som nu växer fram i deras respek-
tive länder för att få till ett stopp på ”reformer” och 
de förödande åtstramningsprogram som dikteras av 
Trojkan, EU och dess institutioner.

Dessa två kamrater lade fram ett förslag. Mot bak-
grund av de händelser som nyligen ägt rum i Tysk-
land, Portugal, Grekland, Italien etc., som samtliga 
skakar om den ”europeisk ordning” som finanska-
pitalet vill tvinga på våra folk, föreslog de att det 
franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) bjuder in 
alla organisationer, grupper och strömningar som 
deltog i Tarragonakonferensen de 17 mars till en ny 
europeisk konferens för arbetaraktivister.1

De förklarade att det viktiga med en sådan inbjudan 
är att stärka banden mellan alla arbetare och aktivis-
ter som i varje land är engagerade i en politisk kamp 
för det gemensamma målet att hjälpa arbetare att 
förverkliga en enhetsfront mellan arbetarklassens 
organisationer, för att befria sig från EU:s tvång-
ströja, från EU:s planer, från dess fördrag och in-
stitutioner, särskilt då EU-parlamentet. Detta parla-
ment har ingen legitimitet att fatta det minsta beslut 
till fördel för de europeiska folken.  Det är enbart en 
institution, ett kugghjul i EU:s fördrag och direktiv, 
och har hela tiden inte varit annat än en stor koali-
tion mot folken.

1  Tarragonakonferensen organiserades av span-
ska arbetaraktivister inom UGT och CCOO som en följd 
av generalstrejken i november 2012.

Allt pekar på att en ny situation håller på att växa 
fram i Europa. Under fem år har motståndet från ar-
betare och folken gång på gång visat sig på ett im- gång på gång visat sig på ett im-ett im-
ponerande sätt: i strejker (inklusive generalstrejker) 
och i jättelika demonstrationer.  Det är helt klart 
att motståndsrörelsen har förblivit tyglad av ledn-
ingarna inom arbetarrörelsen inom ramen för vad 
som är ”acceptabelt” för EU och dess fördrag. Detta 
har resulterat i att tusentals aktivister och ledare har 
kanaliserats bort från att upprätthålla sina organisa-
tioners oberoende och bort från att bekämpa EU.

Valresultatet i Tyskland visar att den bestående ord-
ningen har skakats om. Merkels ”triumf” döljer inte 
det faktum att hennes koalitionsregering förlorade 
majoriteten. SPD:s medlemsbas protesterar mot en 
ny stor koalition med Merkel och CDU. De uttryck-
er det inom arbetarkollektivet djupt rotade avstånd-
stagandet från ledningens politik till underkastelse 
inför EU:s befallningar.

Samtidigt, men i andra former, drabbar denna om-
skakning Portugal, Italien osv. Det är förvisso sant 
att arbetare och folk fortsätter att bli utpressade med 
samma argument som förs fram av personer i eliten, 
att skulle ett enda land i Europa bryta med EUs dik-
tat, så skulle detta leda till en katastrof. Denna ut-
pressning används ständigt som verktyg av arbetar-
rörelsens ledningar för att undvika en brytning med 
EU och för att rättfärdiga ledningarnas stöd för kon-
tra-reformer.  Men utpressningen ifrågasätts alltmer 
öppet.

Ett växande antal europeiska regeringar förblir vid 
makten med en riskabel marginal av ett fåtal röster.  I 
ett tillstånd av ökad panik pekar all europeisk media 
pekfinger åt folken: ”avståndstagandet från Europei-

Inbjudan
till en europeisk konferens

från det franska Oberoende Arbetarpartiet (POI)
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ska unionen och dess strukturomvandlingssprogram 
ger bränsle åt nationell populism och främlingsfien-
tlighet, vilka fördömdes av våra folk efter de krig 
som ödelade kontinenten”.

En ny situation växer fram. Den ålägger oss arbeta-
raktivister av skilda inriktningar att säga högt och 
tydligt:

• Folken och endast folken kan finna en lösning 
på den förödande krisen, som EU i tjänst hos 
det internationella finanskapitalet driver oss in 
i.

• Arbetare och folken i sina respektive länder kan 
genom att stödja sig på sina rättfärdiga krav 
och vägra ”reformer” (av pensionssystemen, 
den sociala välfärden osv.) öppna upp de första 
luckorna i EU:s överstatliga styrelseskick.

• När arbetare och folk återtar sina organisationer 
kan de driva igenom enheten mellan arbetarna 
och organisationerna, fram till en brytning med 
kapitalisternas och bankirernas viktigaste verk-
tyg.

• Arbetare och folken kommer genom att återup-
pliva kampen för broder- och systerskap från 
den organiserade arbetarrörelsens barndom 
lägga grunden för den fria unionen av Europas 
fria folk och nationer.

Av alla dessa skäl beslöt POI:s nationella verkstäl-
lande utskott den 5 oktober att ge ett positivt svar till 
det spanska och tyska förslaget från mötet i Paris 28 
september.

Antaget av POI:s VU, 5 oktober 2013

Tribunen på massmötet i Paris 28/9, bakom en banderoll med texten:

Pensions[reform), Budget[nedskärningar], 
Skatte[reform], krigshot...

Vi har fått nog av denna regerings och av EU:s politik!


