
Europeisk arbetar- och fackföreningskonferens
mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik

Tarragona, Spanien, 15-17 mars 2013

Massdemonstration i Madrid, 29 mars 2012

Svensk förberedelsebulletin 
nr 1, januari 2013

Konferensen stöds av:

Jan-Erik Gustafsson, styrelse-
ledamot ST inom Universitet 
och Högskolor; Marcus Carl-
stedt, fackligt aktiv lärare, LR-
Stockholm; Gösta Torstensson, 
Nej till EUs fackliga nätverk; 
Rolf Axelsson, förbundssty-
relseledamot Hamnarbetar-
förbundet; Tomas Nilsson, 
ordförande Gruv:4an & IF 
Metall Malmfälten; Eskil Rönér, 
förbundsordförande, Hamnar-
betarförbundet; Daniel Nord-
ström, medlem SSU och Livs, 
Stockholm; Filip Tedelund, 
medlem SSU och Livs, Stock-
holm; Nima Djohari-Taimouri, 
medlem SSU, Stockholm; Jessica 
Moya, ledamot Handels klubb 
20-717; Åke Johansson, sty-
relseledamot SEKO Mellannor-
rland; Anders Dido!, medlem 
Lärarförbundet, Stockholm;  
Jonas Wallin, förbundsord-
förande Svenska Elektriker-
förbundet; Kenneth Grampe, 
lokalombudsman Transport 
Avd 46; Mats Norrstad, fackligt 
förtroendevald Lärarförbundet; 
Göran Gustavsson, ledamot av 
Kommunal Stockholms Läns 
Representantskap

Möte i Stockholm
18 februari, kl 18

ABF-huset, Sveavägen 41

För att försvara demokratin, välfärden och fackliga rättigheter behöver 

svensk arbetar- och fackföreningsrörelse, tillsammans med kamrater i öv-

ULJD�(XURSD��RUJDQLVHUD�PRWVWnQGHW�PRW�(8�V�¿QDQVSDNW��PRW�GH�RGHPRNUD-
tiska påbuden från ”trojkan” – EU-kommissionen, Europeiska Centralban-

ken (ECB) och Internationella Valutafonden (IMF) – samt mot innehållet 

i den nedskärnings- och privatiseringspolitik som den svenska borgerliga 

regeringen driver igenom.

Mötet i Stockholm den 18 februari är ett led i att organisera det motståndet 

och i synnerhet i att förbereda ett svenskt deltagande på den europeiska ar-

betar- och fackföreningskonferensen i Tarragona. En representant från den 

europeiska förberedelsekommittén kommer att delta på mötet.

I detta nummer:
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Tarragona, 14 januari 2013

Kära vänner,

Sedan initiativet att föreslå ett förverkligande av en 

Europeisk Arbetarkonferens i Tarragona den 15-17 mars 

togs för två månader sedan, så har många politiska och 

sociala händelser, som visar på nödvändigheten och 

brådskan med konferensen, ägt rum.

Hundratals arbetare, fackliga och politiska aktivis-

ter från alla inriktningar, stödjer redan konferensens 

förverkligande (se här bredvid de nya undertecknare som 

har kommit in till oss). Vi kan redan räkna med att del-

egater från elva europeiska länder kommer att delta.

Med det här brevet vill vi informera er om de senaste 

händelserna i klasskampen i vårt land. Alla Europas 

länder är underkastade den förstörelsepolitik som dik-

teras av EU, i samråd med Internationella Valutafonden 

(IMF) och med trojkan som mellanhand.

Situationen i vårt land är fruktansvärd: gränsen för 6 

miljoner arbetslösa har passerats (26,5% av den aktiva 

befolkningen) och 50% av dem är ungdomar.

De arbetsrättsliga reformer som genomförts av de två 

på varandra följande regeringarna – Zapatero igår och 

Rajoy nu – har endast påskyndat försvinnandet av arbet-

stillfällen och ifrågasättandena av alla de rättigheter som 

erövrats.

Rajoy-regeringen har presenterat en ny pensionsreform 

och angriper tillsammans med de regionala regeringarna 

de viktigaste delarna av den offentliga tjänstesektorn, 

såsom hälsovård och utbildning. I Katalonien till exem-

pel så har den nationalistiska regeringen, som påstår sig 

försvara det katalanska folkets rätt att själv avgöra sin 

framtid, presenterat en fjärde omstruktureringsplan för 

att minska budgetunderskotten såsom EU kräver.

Generalstrejken den 14 november blev en framgång. 

Sedan dess går det inte en enda dag utan strejker och dem-

onstrationer. Men i våra fackliga organisationer står två 

typer av logik mot varandra. Såsom vi skrev i inbjudan 

till konferensen: även om ingen i arbetarrörelsen vågar 

försvara trojkans planer, som regeringen verkställer, så 

¿QQV�GHW�GH��VnVRP�YL�VMlOYD��DQVHU�DWW�PRELOLVHULQJDUQD�
bör ha som mål att omstruktureringsplanerna, nedskärn-

ingarna och angreppen mot arbetarnas rättigheter dras 

tillbaka utan ytterligare diskussion.

�0HQ�GHW�¿QQV�HQ�DQQDQ�ORJLN��VRP�L�QDPQ�DY�GHW�́ PLQ-

dre onda” inte strävar efter annat än att mildra de planer 

som tvingas på oss.

Det är därför som det är grundläggande att vi, på den 

konferens vi förbereder, har bredast möjliga och det mest 

demokratiska möjliga utbyte, för att utarbeta svar som 

syftar till att hjälpa arbetarrörelsen att möte de utmanin-

gar som den står inför. Såsom vi säger i uppropet:

”Var och en av våra länder dras in i samma nedåt-
gående spiral av förstörelse: Grekland, Spanien, Por-
tugal och så vidare. Och nu angriper Trojkan Frank-
rike och Tyskland.

Alla våra öden är nära sammanlänkade med den 
förmåga vi kommer att ha i att utveckla en gemensam 
styrka, mot vilken ingen regering, EU-kommissionen 
eller någon IMF-plan kommer att kunna rå på. (…)

Det är det här som har lett oss till att föreslå er 
att vi tillsammans organiserar en genuint brett up-
plagd europeisk arbetarkonferens där representativa 
delegationer från olika strömningar inom arbetar- 
och fackföreningsrörelsen kan debattera fritt med ett 
enda mål: hur kan vi, på ett samordnat sätt, i våra 
länder bidra till att avlägsna de hinder som reser sig 
mot förverkligandet av vår enhet:

För att upphäva EU:s förödande planer och fördrag;
Nej till Trojkans diktatur.”

Organisationskommittén

”Nödvändigheten och brådskan med konferensen”
Till alla som kommer att delta på konferensen
Till alla arbetare, aktivister och ungdomar som, i hela Europa, stödjer konferensen

Sekreterare UGT Tarragona; fackligt ansvarig UGT 
Tarragona; arbetsrättsjurist; delegat Arbetarkommisio-
nernas (CCOO) regionala råd Madrid; arbetartidningen 
Información Obrera.
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Den 19. december 2012

Kære kammerater,

Vi skal hermed informere jer om, at vi støtter jeres initiativ til afholdelse af en europæisk arbejderkonfe-

rence i Tarragona den 15.-17. marts 2013 på grundlag jeres –Forslag om organisering af en europæisk kon-

ference”. De forhold, som beskrives i jeres invitationsbrev, kender vi alt for godt – EU’s generalangreb på de 

faglige rettigheder, velfærdssystemet og demokratiet er også i gang i Danmark.

Den 16. februar afholder vi et nationalt møde i København, som skal forberede vores deltagelse i arbejder-

konferencen. I den forbindelse vil vi sende jer et sammendrag af resultaterne af vores møde, herunder hvem vi 

ønsker at sende til Spanien.

Kammeratlig hilsen
Kim Bilfeldt - formand for Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforenings EU-udvalg, København

Per Sørensen - medlem af det faglige udvalg i Folkebevægelsen mod EU, København

Brian Olsen - murer, Aalborg

Kim Holm - medlem af Dansk Metalarbejderforbund, Horsens.

Anton Schou - medlem af det faglige udvalg i Folkebevægelsen mod EU, Aalborg.

Tomas är ordförande för Gruv 4:an i Gällivare
och för IF Metalls avdelning i Malmfälten.

1. EU driver fram en extrem åtstramning i alla länder. Det här leder till en hög 

arbetslöshet och en massa andra problem. Vi kommer att ta upp EU:s Finanspakt 

som en medlemsfråga både i klubben och i avdelningen. Jag hoppas att vi kom-

mer att säga nej. 

För oss är det här också en fråga om solidaritet med arbetstagarna i södra Eu-

ropa, som ju drabbats hårdast. En seger för arbetarna och fackföreningarna i ett 

land är en seger för alla.

2. Vi måste få igång diskussionen inom fackföreningsrörelsen. Vi behöver hålla 

konferenser och bygga nätverk och skapa forum för diskussionen. Både i Sverige 

och i Europa.

3. Det första steget är att vi försöker skapa en samsyn kring hur läget är och 

kring vad vi kan göra för att vända utvecklingen.

4. Jag skulle gärna delta, men det är inte säkert att det går den här gången. Vi ska 

diskutera saken så får vi se.

Ordet till dem 
som stödjer
konferensen
Frågor:

1. Du har skrivit under 
uppropet för en Eu-
ropeisk arbetar- och 
fackföreningskonfe-
rens mot EU:s och 
Trojkans åtstramn-
ingspolitik. Vad är det 
som har fått dig att ta 
ett tydligt ställning-
stagande mot denna 
politik?

2. Vad tror du krävs 
för att bygga ett kon-
sekvent motstånd 
inom svensk fack-
föreningsrörelse?

3. Vad hoppas du att 
konferensen i Tarra-
gona ska resultera i?

4. Kommer du själv 
att delta?

Tomas
Nilsson
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Kontakt: Jan-Erik Gustafsson janerik@bahnhofbredband.se  tel. 08 752 85 50
  Marcus Carlstedt emce@me.com   tel. 076 129 20 53

Red. & ansv. utg. Marcus Carlstedt, Stockholm 2013

Ordet till dem som stödjer konferensen...

Åke är styrelseledamot för SEKO Mellannorrland

1. Jag vill vara med och protestera mot bankernas, EUs och regeringarnas krig mot arbetar-

rörelsen och den offentlig välfärden. Och nu när samma politik gäller i stort sett överallt

behöver vi stärka samarbetet mot åtstramningspolitiken, solidaritet för rättvisa helt enkelt. Krisen skapades 

av bankerna, inte av de grekiska arbetarna. Högerpolitiken gynnar bankerna och gör dem ännu mäktigare, gör 

de rika ännu rikare, medan de fattiga ska betala krisen med arbetslöshet, sänkta löner och sämre välfärd. Vi 

måste stå upp och se hur många vi är och hur få de är. Då kan vi göra något.

2. För det första behöver frågan diskuteras på möten, konferenser och kongresser. Den naivism som gällt för 

fackets syn på EU är på väg att släppa nu. Det är så tydligt att EUs krispolitik handlar om föra över ännu mer 

PDNW�WLOO�VWRU¿QDQVHQ���0HQ�HWW�VW|UUH�VDPDUEHWH�LQRP�RFK�PHOODQ�I|UEXQGHQ�PRW�Q\OLEHUDOHUQDV�RFK�(8V�nW-
stramningspolitik kommer att stärka motståndet och rörelsen för rättvisa och välfärd. 

3. Jag hoppas att kunskapen om och kritiken mot högerpolitiken ska sprida sig och bli starkare över hela 

Europa. Trojkans åtstramningspolitik, som gynnar och stärker de redan rika, fördärvar så mycket, med arbet-

VO|VKHW�RFK�VRFLDOD�I|UVlPULQJDU��HQ�SROLWLN�VRP�GHVVXWRP�VWlUNW�GHQ�Q\IDVFLVWLVND�U|UHOVHQ�L�ÀHUD�OlQGHU��9L�
behöver en bred motståndsrörelse som står för solidaritet, rättvisa och gemensam välfärd mot de rika och mot 

nyfascisterna.

Åke kommer att delta på konferensen i Tarragona

Åke
Johansson

Jonas är förbundsordförande för Svenska Elektrikerförbundet

���)|U�DWW�GHQ�SROLWLNHQ�lU�Q\OLEHUDO�RFK�DUEHWDUH¿HQWOLJ��'HW�lU�QRQVHQV�DWW�WUR�DWW�GHW�JnU�DWW�
spara bilioner genom att tjäla några av arbetarnas hundralappar. De som orsakat krisen, banker, försäkrings-

bolag och kapitalister borde vara de som stod för notan. Men framförallt så går det inte att spara sig ur en 

sådan kris. Det behöver istället satsas på gemensamma intressen så som infrastruktur och välfärd.

2. Svensk arbetarrörelse behöver inse att vi de senaste 25 åren sakta men säkert, steg för steg, gått på nylib-

eralisternas falska budskap och avreglerat och lämnat allt mer till den sk marknaden att hantera. Vi behöver 

tillsammans sätta ner foten och säga att vi vill inte ha det här samhället. Vi vill att våra gemensamma resurs-

er går till välfärd och det som pengarna är tänkta för. Inte till vinster åt ett fåtal. Vi vill reglera och reformera 

i de gemensamma intressenas områden.

3. Jag har inte så stora förhoppningar på just den konferensen. Men allt vi gör för att visa på det groteska i 

VDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ�J|U�DWW�ÀHU�RFK�ÀHU�InU�XSS�|JRQHQ�RFK�YLOO�I|UlQGUD��(WW�DQQDW�VDPKlOOH�lU�P|MOLJW�

4. På grund av andra aktiviteter så kan jag inte delta vid konferensen.

Jonas
Wallin


