
 
 
 
 
 
 
 

EU2020 
 



  
 
 2 



Innehåll 
 

EU2020 .................................................................................................1 

Sammanfattning..................................................................................4 

1. Från krispolitik till en långsiktig tillväxt - och 
sysselsättningsstrategi ......................................................................6 

2. Prioriterade frågor för LO ...........................................................9 
Balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter................9 
Tillväxt med arbetsplatsen som utgångspunkt ..................................................12 
Utbildning ...................................................................................................................13 
En aktiv politik för omställning till hållbar produktion ...................................16 
Social rättvisa och kampen mot fattigdom...........................................................17 
Omfördelning av begränsade resurser ..................................................................18 

3. Reflektioner kring huvudinitiativen i EU2020-strategin ... 19 
”Industripolitik för en globaliserad värld” ...........................................................19 
”En agenda för nya färdigheter och nya jobb”.....................................................21 
”Ungdom på väg” .......................................................................................................21 
”Europeisk plattform mot fattigdom”....................................................................23 
”En digital agenda för Europa”...............................................................................23 
”Ett resurseffektivt Europa” ....................................................................................24 
”Innovativa Unionen”................................................................................................24 



  
 
 4 

Sammanfattning 

Rapporten är ett försök att kortfattade redogöra för LO:s syn på EU2020-
strategin. Strategin är en fortsättning på Lissabonstrategin och ska fungera 
som unionens tillväxt och sysselsättningsstrategi de kommande tio åren.  

Lissabonstrategin sjösattes av EU:s stats- och regeringschefer i mars 2000. 
Visionen var att EU år 2010 skulle vara världens mest konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade ekonomi. Ökad tillväxt och fler och bättre jobb har varit 
fokus i arbetet med att nå visionen. När man ska anta en ny tioårig strategi är 
det viktigt att man drar rätt lärdomar från Lissabonstrategin. Vad var bra och 
vad måste göras bättre?  

Lissabonstrategins huvudsakliga inriktning har varit riktig däremot hade ge-
nomförandetakten kunnat vara högre. LO menar att tre huvudförändringar 
måste till: 

Arbetet behöver mer fokus. Lissabonstrategin var utspridd på alltför många 
områden. Vägledningen för dem som skulle omsätta strategin i praktiken var 
inte tillräcklig. Därför måste antalet mål begränsas. Målen ska främja hållbar 
tillväxt och ökad sysselsättning.   

Strategin måste bidra till att skapa en arbetsmarknad för alla. Arbetsmark-
naden ska inte slita ut människor i förtid utan möjliggöra för alla att arbeta ett 
helt arbetsliv.  Genom att till exempel förbättra arbetsmiljön, bekämpa ohälsa 
och göra det möjligt för människor att ständigt utvecklas i arbetslivet så får vi 
både ekonomiska och sociala vinster. Fler måste också beredas plats på ar-
betsmarknaden. Fortfarande diskrimineras kvinnor, äldre och personer med 
utländsk bakgrund på arbetsmarknaden – detta måste ovillkorligen ändras. 

Bättre implementering. På en rad områden har genomförandet av Lissabon-
strategin inte varit tillräckligt bra. För att påskynda arbetet måste EU2020 
strategin förankras än bättre i medlemsstaternas inrikespolitik. Arbetsmark-
nadens parter måste också involveras i ett tidigt skede. Ett större inflytande 
över processen för arbetsmarknadens parter medför också ett ansvar. Ett an-
svar som kan innebära ett bättre partnerskap för tillväxt och sysselsättning på 
både nationell och europeisk nivå.   

Den strategi som Kommissionen presenterade lämnar mycket i övrigt att öns-
ka för att skapa en arbetsmarknad för alla. Strategin saknar helt mål för arbe-
tets kvalité och löntagarinflytande. Hur dessa frågor skulle kunna lyftas fram 
och sättas i centrum för EU:s långsiktiga politik kommer att utgöra ett 
genomgående tema för denna skrift.   

EU2020-strategin har dock förbättras i förhållande till de två andra kraven 
från LO. Strategin är mer fokuserad med fem konkreta målsättningar. En del 
av dessa är dock återvunna mål från den tidigare strategin som medlemssta-
terna inte uppfyllt. Det räcker med andra ord inte med målsättningar det mås-
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te finnas en konkret politik för att nå de uppsatta målen. Huruvida målen 
kommer att uppnås denna gång beror i hög utsträckning på hur intresserade 
medlemsstaterna i EU är av att prioritera dessa frågor.  

Kommissionen verkar också vara medveten om att uppföljningen måste bli 
bättre om strategin ska få något genomslag. Om kommissionen kommer att 
lyckas och strategins mål verkligen kommer att integreras i medlemsstaternas 
nationella politik återstår att se. En del oroande signaler finns. Regeringsföre-
trädare verkar även fortsatt betrakta strategin som ett smörgåsbord från vil-
ket man kan välja och vraka det som passar den nationella politiska dagord-
ningen.  

Detta är en farlig inställning då EU2020 strategin har möjlighet att vara den 
samlade strategin för tillväxt men också för hållbarhet och social hänsynsta-
gande. Problemen till trots så finns det mycket positivt med strategin att arbe-
ta vidare med. Och även om strategin inte har mätbara mål om arbetets kvali-
tet, så finns det ingenting som hindrar oss i Sverige att gå före och införa så-
dana mål i våra nationella handlingsplaner. På det sättet visa vägen för övriga 
länder i unionen.  
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1. Från krispolitik till en långsiktig tillväxt - och sysselsätt-
ningsstrategi 
 

EU2020 strategin är den långsiktiga strategin för tillväxt och sysselsättning 
som ska växla i och ta över i takt med att krispolitiken fasas ut. Det är av cen-
tral betydelse att denna övergång genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Ett för 
snabbt tillbakadragande av stimulansåtgärder riskerar att leda till en situation 
där en stor grupp människor fastnar i långvarig arbetslöshet.  

Dagens mer kortsiktiga krispolitik måste också gå hand i hand med den lång-
siktiga tillväxt och sysselsättningsstrategin. En krispolitik med investeringar i 
infrastruktur och utbildning kommer att skapa förutsättningar för hållbar till-
växt och sysselsättning när konjunkturen vänder uppåt.  

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken  

En av hörnstenarna i den svenska modellen är den aktiva arbetsmarknadspoli-
tiken, dess långsiktigt positiva effekter bör också väga tungt i valet av krispo-
litik. Kompetensförsörjning och högt arbetsutbud måste stå i fokus. Det finns 
starka kopplingar mellan utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik och 
den tidigare måste stödja den senare under krisen. 

I det korta perspektivet kan det tyckas svårt att åstadkomma positiva individ-
effekter av aktiva program när efterfrågan på arbetskraft är låg. Mycket talar 
därför för att inriktningen på den aktiva arbetsmarknadspolitiken bör skifta 
med arbetsmarknadsläget. Det är viktigt att kvalitén i insatserna är god och 
inriktade på att bredda den enskildes kompetens.  

I en situation där sysselsättningen faller så snabbt som den gjort nu kan ar-
betsmarknadspolitiken inte bära hela ansvaret, utan den måste kompletteras 
av insatser inom ramen för det ordinarie utbildningssystemet. Satsningar bör i 
detta läge ske för att höja utbildningsnivån i arbetskraften och samtidigt mot-
verka hög arbetslöshet genom krisåren.  

Det är framför allt inom industrin som sysselsättningen nu fallit dramatiskt 
och det är inte självklart att alla förlorade industrijobb kommer tillbaka. Nya 
jobb kan uppstå med andra kompetenskrav och i andra regioner. Krisen ställer 
därför mycket stora krav på väl tilltagna resurser för omställning, reguljär 
utbildning och arbetsmarknadsutbildning. Utan omfattande utbildningsinsat-
ser finns risk för att den strukturella arbetslösheten ökar påtagligt. 

Arbetsmarknadsutbildningen bör få en större roll när konjunkturuppgången 
är i sikte. Det är svårt att lyckas med riktade utbildningar till specifika jobb 
när efterfrågan på arbetskraft är låg. Det visar erfarenheter från 1990-
talskrisen. Men när konjunkturuppgången är i sikte och efterfrågan på arbets-
kraft tar fart är däremot satsningar på yrkesutbildningar - anpassade till den 
kompetens som efterfrågas - att föredra. 
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Val av tillväxtmodell 

Hur skapar vi då långsiktig tillväxt? I omgångar har EU:s tillväxtstrategi 
kommit att utgå från att ”kakan ska fördelas i efterhand när tillväxten väl har gjort 
den större”, trots att kärnan i Lissabonstrategin tvärtom varit att tillväxten blir 
långsiktigt hållbar genom att balansera områdena ekonomi, sysselsättning och 
miljö. LO tror att förutsättningarna för tillväxt blir starkare om alla männi-
skor redan från början bidrar. Ett samhälle som stänger ute grupper av män-
niskor från arbete och utbildning är sämre rustat än ett jämlikt samhälle.  

Som facklig organisation är LO inte bara beredd till förändringar, utan snarare 
pådrivande i förnyelsen av näringslivet. Strukturen på arbetsmarknaden ska 
vara i ständig förändring. Omvandlingen stärks av höga lägstalöner som gör 
att alla företag måste sträva efter att öka sin produktivitet. Att konkurrera 
med låga löner vore således att gå åt fel håll. Lågproduktiva arbetsuppgifter 
ska slås ut i konkurrensen så att resurser frigörs till mer produktiva arbetstill-
fällen.  

Hög omvandling måste kombineras med trygghet i förändringen för att män-
niskor ska våga bejaka förändringen och inte riskera att hamna i kläm. Trygg-
heten kan bestå av möjlighet till utbildning hela livet, en stark arbetsrätt, bra 
arbetslöshetsersättning och omställningsförsäkringar. Om det tar allt för lång 
tid för arbetssökande att hitta ett nytt arbete eller att människor till och med 
slås ut helt från arbetsmarknaden, leder strukturomvandlingen till ett lägre 
antal arbetade timmar. Den positiva effekten av omvandling kan då tas ut av 
en negativ effekt på antalet arbetade timmar, så att man i slutändan inte får 
någon tillväxt.  

Ekonomin kan växa på två sätt: genom att tiden som arbetas i samhället ökar 
och/eller genom att mer arbete utförs på samma tid, alltså ökad produktivitet. 
Ökad produktivitet betyder att varje person som arbetar hinner med att pro-
ducera mer varor och tjänster per timme än förut. EU 2020-strategin kan inte 
komma att handla om att få arbetskraften att stressa mer, utan måste handla 
om att hela tiden bli smartare, bättre och att välja att tillverka och/eller pro-
duktionssätt av varor och tjänster som ger högt förädlingsvärde och mest till-
baka på varje satsad krona. 

En ökning av antalet arbetade timmar kan antingen betyda att de som arbetar 
ökar sin arbetstid genom fler arbetade timmar per dag eller vecka och/eller en 
längre period av sitt liv, eller att det blir fler som arbetar. Det betyder att en 
frisk och välutbildad arbetskraft är en av de viktigaste förutsättningarna för 
produktivitetsökningar. EU behöver en befolkning som orkar och kan arbeta 
många timmar under en lång period av sina liv. Därför behövs en EU2020-
strategi som inser att goda arbetsvillkor och löntagareinflytande bidrar till 
tillväxt och utveckling av våra samhällen. Ett ensidigt fokuserande på tillväxt 
riskerar att på sikt att drabba den ekonomiska tillväxten.  
 



  
 
 8 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 9 

2. Prioriterade frågor för LO 
 

EU ska efter Lissabonfördraget ikraftträdande 2009 verka för en social mark-
nadsekonomi. Därmed behövs i EU2020-strategin en tydlig vision för en stark 
social hållbarhet. EU ska vara ett välfärdssamhälle, präglat av rättvisa och 
trygghet. Det förutsätter att arbetsmarknadens parter medverkar och tar sitt 
ansvar. 

Centralt för att nå målen om höjd sysselsättningsgrad och ekonomisk tillväxt 
är att rätt ta till vara de anställdas förutsättningar och kompetens. Förhållan-
dena i arbetet måste göra det möjligt att både vara effektiv och att kunna arbe-
ta fram till pension. Nyckelfrågor är forskning och utveckling, arbetsmiljö, 
utbildning, arbetets kvalité och organisering samt trygghet vid omställning 
och byte av arbete. En förutsättning för att nå målen i EU2020-strategin är 
att gå vidare med Lissabonstrategins inriktning mot bättre jobb. Goda arbets-
villkor är både mål och medel för välfärdssamhället. 

I det här avsnittet presenterar vi prioriterade frågor för LO i arbetet med 
EU2020-strategin.    
 
Balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter 

När målen för de kommande tio årens tillväxt och sysselsättningsstrategi be-
handlas kan frågorna uppfattas som abstrakta. Visionerna blir stora. De åtgär-
der och medel som krävs för att uppnå målen tenderar att glömmas. Det är 
lätt att diskussionerna enbart tar fasta på allt det goda EU skulle kunna göra. 
De svåra diskussionerna kring gränserna för vad EU inte bör eller kan göra 
skjuts gärna på framtiden.  

Risken med ett allt för stort fokus på visioner och mål är att frågan om till-
gängliga medel inte hanteras. Det är därför lämpligt att inleda detta avsnitt 
med en diskussion kring förhållandet mellan EU2020 strategin och övrig EU-
rätt. Hur ser vi på gränserna för EU-samarbetet? Hur gynnas den fackliga 
målsättningen om ett Europa som präglas av en social marknadsekonomi, 
starka fackföreningar, social sammanhållning och goda arbetsvillkor? 

EU2020 och övrig EU-rätt 

Den öppna samordningsmetoden som regleringsmodell används i huvudsak av 
två orsaker. För det första som ett alternativ till s.k. hard law (bindande lag-
stiftning) eftersom att det på en rad områden, i praktiken, visat sig vara omöj-
ligt att skapa de nödvändiga politiska majoriteterna för att anta lagstiftning. 
De institutionella och ideologiska motsättningarna mellan medlemsstaterna är 
för omfattande För det andra så används den för att samordna politiken på 
områden där EU saknar formell kompetens.  
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För att den öppna samordningsmetoden skall fungera krävs det att den an-
vänds ansvarfullt. Om inte kommer dess inneboende svagheter att omöjliggö-
ra dess framgång. Man måste anta mål som medlemsländerna på ett eller an-
nat sätt känner sig tvungna att införliva, alternativt måste det vara förenat 
med ett visst obehag att bli utpekad som ”sämst i klassen”. Den öppna sam-
ordningsmetoden lämpar sig med andra ord inte för kontroversiella målsätt-
ningar som nationella regeringar utan konsekvenser kan välja att ignorera. 
Den är också till sin natur underordnad övrig EU-rätt.   

De senaste åren har EU-domstolen i en serie domslut, Laval-, Viking-, Rüf-
fert- och Luxemburgmålen, med åberopande av de ekonomiska friheterna, in-
gripit i områden – bland annat lönebildningen - som enligt fördragen får anses 
ligga tryggt inom ramarna för medlemsländernas exklusiva kompetens. EU-
domstolens bristande respekt för kompetensfördelningen mellan EU och med-
lemsstaterna påverkar indirekt målen i EU2020-strategin. Medlemsstaterna 
förlorar kontrollen över nödvändiga verktygen för att förverkliga de uppsatta 
målen. Att i EU-2020 strategin anta mål om goda arbetsvillkor, anständiga 
löner och minskade klyftor får ytterst små effekter om man samtidigt låter 
EU-domstolen ta ifrån medlemsstaterna och fackföreningsrörelsen medlen för 
att uppnå dessa mål.  

Det samma gäller det i fördraget övergripande målet om att EU ska vara en 
social marknadsekonomi. Även detta mål riskerar att förbli just ett mål om 
inte den politiska arenan klarar av att bryta med rådande rättspraxis från EU-
domstolen. 

Vad EU bör och inte bör göra 

Lönebildningen, organiseringen av de nationella arbetsmarknadsmodellerna 
och strejkrätten ligger idag utanför EU:s kompetens. De politiska institutio-
nerna kan inte anta direktiv och förordningar på detta område. Trots detta ser 
vi hur EU-domstolen via de ekonomiska friheterna ingriper i den nationella 
lönebildningen och begränsar föreningsfriheten i allmänhet och strejkrätten i 
synnerhet. 

Eftersom medlemsstaterna inte överlåtit någon kompetens på området har den 
politiska arenan på EU-nivå begränsade möjligheter att balansera och hantera 
domstolens utslag. Resultatet är att det i högre grad är EU-domstolen, och 
inte politiken, som driver den europeiska integrationen framåt.  

Konsekvensen är att individuella rättigheter i regel får företräde framför kol-
lektiva rättigheter. De mål som EU-domstolen behandlar leder ofta på grund 
av fördragets utformning till en ensidig utvidgning av gränsöverskridande 
aktörers intressen, aktörer vilka fått sina fördragsfästa rättigheter inskränkta. 
Problemet är att den stora majoriteten aktörer, som saknar gränsöverskridan-
de intressen, ges begränsat utrymme i den ekonomiska integrationen.  
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Den uppkomna situationen kan lösas genom att ge EU inflytande över löne-
bildningen och utformningen av centrala välfärdsområden som utbildning, 
sjukvård och räddningstjänst. På det sättet skulle den politiska grenen av EU-
samarbetet ges möjlighet att skapa rättigheter för att ersätta de nationella 
rättigheter som EU-domstolen har underkänt. Detta brukar kallas federalism, 
vilket är en utveckling som få idag förespråkar. LO har heller aldrig ställt sig 
bakom detta. 

Ett annat handlingsalternativ är att ta ifrån EU dess överstatliga dimension 
och göra det till ett renodlat mellanstatligt samarbete. På det sättet skulle det 
nationella självbestämmandet garanteras. Detta skulle dock göra det mycket 
svårt för EU att agera effektivt på miljöområdet, omöjliggöra utvecklingen av 
den inre marknaden och kortsluta samarbetet inom EU som vi känner det 
idag.   

Det tredje alternativet och det som än så länge varit rådande bygger på en 
ständig terrorbalans mellan nationalstaten och den överstatliga regleringen. 
Syftet är att slå vakt om unionens och medlemsstaternas gemensamma förmå-
ga till problemlösning och improvisation.  

Historiskt har balansen vilat på tanken att EU har självständiga institutioner 
på frihandelns område. På välfärdsrelaterade områden däremot, inklusive ar-
betsrätt och fackliga rättigheter, har tanken varit att medlemsstaterna i hög 
grad skall vara autonoma. Frågor med hög politisk, social och ekonomisk 
spänningskraft skall hållas kvar i medlemsstaterna under demokratiska for-
mer.  

I praktiken vilar alltså EU på en balans mellan frihandel, dvs fri rörlighet för 
varor, tjänster, kapital och arbete, och medlemsstaternas välfärdsrelaterade 
bestämmelser, inklusive arbetsrätt och fackliga rättigheter. Genom sin 
domslut har EU-domstolen bit för bit tagit sig in på de områden som tidigare 
ansågs ligga tryggt inom välfärdsstaten autonomi.  

Balansen är med andra ord rubbad till fördel för det federalistiska systemet. 
För att upprätthålla den nödvändiga balansen måste vi hitta sätt att begränsa 
domstolens möjligheter att driva den europeiska integrationen på bekostnad 
av medlemsländernas självbestämmande på områden som är grunden till det 
nationella självbestämmandet. 

Att finna en fungerande balans mellan nationella och federala intressen är 
mycket viktigt för EU-samarbetets framtid. En ensidig federal integration 
kommer inte att vinna stöd inom överskådlig framtid. LO har tagit avstånd 
från att ge EU kompetens att reglera strejkrätten och lönereglering. Det finns 
ingen orsak att omvärdera uppfattningen i dagsläget.  

Mer angeläget är ett fungerande skydd för stridsrätten och partsautonomin i 
nationalstaterna. EU-rätten måste bistå med ett fungerande stöd mot EU-
domstolens maktanspråk. Det förslag till socialt protokoll som utarbetas inom 
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Europafacket utgör ett viktigt bidrag till att stärka skyddet för fackliga rättig-
heter.     

Mångfald gynnar utvecklingen 
Med en mångfald av välfärds- och arbetsmarknadsmodeller skapas det viktiga 
möjligheter till erfarenhetsutbyte, länder kan lära av varandra och inkludera 
delar av andra länders lösningar för att förbättra sina egna nationella system. 
Detta är också en av de bärande tankarna med den öppna samordningsmeto-
den och EU2020-strategin. En strategi som om den lyckas hålla ihop de tre 
delarna, ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och social sammanhållning kan 
fortsätta vara en central del av EU:s politiska agenda. 
 
Tillväxt med arbetsplatsen som utgångspunkt  

För att nå målet högre sysselsättningsnivå krävs både fler och bättre jobb. De 
nya jobb som skapas ska vara bättre och de existerande jobben måste utvecklas 
– annars kommer inte strategins övergripande målsättningar att uppnås. För 
att lyckas höja sysselsättningen och antalet arbetade timmar krävs först och 
främst att arbetsmiljön blir bättre. Det måste bli betydligt färre nya olycksfall 
och sjukdomar orsakade av arbete samt mindre stress än idag. Trenden mot en 
ökande andel atypiska arbeten med dåliga villkor och sämre sociala rättigheter 
måste också brytas.   

Arbetsplatser inom EU ska karaktäriseras av hög produktivitet genom att 
människor är friska och utvecklas socialt och yrkesmässigt. Därför måste in-
satserna ökas för att få bättre villkor i arbetet, villkor som medger att alla som 
vill ska kunna arbeta. Äldre ska kunna arbeta längre upp i åren, yngre komma 
in i arbetslivet utan att skadas och det ska finnas arbete för dem med begrän-
sad arbetsförmåga.  

De tidigare strategierna för att förbättra kvalitén i arbetet behöver utvecklas 
vidare, innefattande indikatorer på arbetets kvalité.  

En grundsten för att nå uthålligt produktiva och hälsofrämjande arbeten är en 
arbetsorganisation som utgår från människors olika förutsättningar. Detta 
förutsätter att lag och avtal ger löntagarna ett demokratiskt inflytande i arbe-
tet. Med ett eget inflytande ökar också motivationen att bidra till verksamhe-
tens utveckling. En konkurrensfördel för EU är att så gott som alla löntagare 
minst har grundskoleutbildning. Genom att koppla ihop kundens önskemål 
med löntagarnas kännedom om tjänsten eller produkten finns en stor potential 
för utveckling. 

Ett mål för EU 2020-strategin ska vara att uppnå jämställda arbetsplatser 
utan diskriminering där det råder mångfald och rättvisa. Detta är också ett av 
medlen för att främja utveckling av både anställda och verksamhet.  

Arbete ska organiseras så att det är möjligt att förena arbets- och privatliv 
samt att planera sin framtid. Användandet av tidsbegränsade anställningar ska 
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minimeras, heltid ska vara norm och deltid en möjlighet. Särskilt varsam pla-
nering som värnar familjelivet behövs där det är nödvändigt att arbeta på 
udda tider. 

Diskussionen om regelförenkling inom EU bör resultera i att regler blir be-
gripligare. Regelförenklingen får dock inte resultera i att arbetsmiljön blir 
sämre och anställningsskyddet urholkas. Förenklingen får inte heller leda till 
att offentliga regler ersätts med en flora av eller mycket omfångsrika privats-
rättliga regler. Den så kallade administrativa bördan av en regel måste vägas 
mot dess nytta för alla parter. Förutom att få begripligare regler behövs en 
utveckling av instrument för tillsyn av att regler följs. Dessa instrument ska 
användas så att lagbrytande verksamheter inte vinner konkurrensfördelar el-
ler stör samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden. 

Den sociala dialogen 

För att nå målen i EU2020 måste parterna i den sociala dialogen gemensamt 
ta ett ansvar. Dialogen måste finnas både centralt och på arbetsplatserna och 
leda till en samsyn om vägen framåt. Legala instrument behövs för att säkra 
ett respektfullt och jämlikt partsgemensamt arbete på alla nivåer. De offentliga 
organens uppgift är att fortlöpande medverka till att parternas motstridiga 
intressen tvingas till ett ömsesidigt erkännande av varandra. 
Det behövs instrument för att underlätta den nationella och lokala tillämp-
ningen av de autonoma ramavtalen mellan de sociala parterna på EU-nivå. Ett 
förslag är att upprätta regler för hantering av uppkomna tvister med en sär-
skild EU-domstol med kompetens i arbetslivsfrågor. 
 
Utbildning 

Erfarenheterna från 1990-talskrisen säger oss att det är viktigt med utbild-
ning. Både för att minska arbetslösheten under nedgångar, samtidigt som 
människors förutsättningar förbättras för fortsatta studier eller till arbetsin-
träde när efterfrågan ökar. Krisen lärde oss också att ungdomar som hamnade 
utanför hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De negativa konse-
kvenserna var betydande och etableringsfasen för dessa ungdomar blev utdra-
gen. En del kom aldrig in på arbetsmarknaden.  

Utbildningssystemet måste kunna svara upp mot en rad krav. Det primära är 
att minimera avhoppen från gymnasieskolan, samt stärka övergången mellan 
skola och arbetsliv. För dem med kort eller avbruten utbildning måste till-
gången till kompensatoriska studier som krävs för vidare studier eller tillträde 
till arbetsmarknaden kunna erbjudas utifrån individens behov och förutsätt-
ningar. Dessa insatser ska erbjudas tidigt i en konjunkturnedgång då mål-
gruppen behöver längre tid för att uppnå den kunskaps och färdighetsnivå som 
krävs för att kunna göra sig gällande. Andra som befinner sig i en omställ-
ningssituation behöver kanske skaffa sig en grundläggande yrkesutbildning 
eller möjlighet till påbyggnad och kompletteringar i ett yrke man redan har. 
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Validering som instrument för att synliggöra människors faktiska kunnande 
och färdigheter är ett viktigt instrument som kan tillämpas på alla utbild-
ningsnivåer. Det utvecklingsarbete som påbörjats kring validering och erkän-
nande av kvalifikationer måste säkerställas med långsiktig inriktning. 

Utbildningssystemet måste kunna tillgodose människors behov utifrån olika 
bakgrund och förutsättningar. Utbildningarnas flexibilitet i tid och rum är 
också av betydelse. Erfarenheten från historiska satsningar på vuxenutbild-
ning säger oss att viktigast av allt är hur det ekonomiska stödet är utformat. 
Trygghet i förändring är ett måste om människor ska våga. Tvång och nega-
tiva incitament föder bara frustration och motstånd, eller i värsta fall maktlös-
het. Den borgerliga regeringen har kraftigt försvagat möjligheterna till stu-
diefinansiering. Kvar för eftersatta grupper och de som skulle behöva övergå 
från arbete till studier finns bara det högre bidraget i studiemedlet som är 
otillräckligt, både när det gäller nivå och det antal stöd som skulle behövas. 

De offentliga organen och de sociala parterna måste finna effektiva vägar till 
ett livslångt lärande på arbetsplatsen, till exempel vid permittering. Höjd 
kompetens och eget inflytande ger förutom positiva effekter för arbetet också 
en tryggare omställning om man måste byta arbete. Vid ofrivilligt byte till 
nytt arbete behövs ett stöd innan man lämnat sitt arbete. Det kan till en del 
finansieras och organiseras via kollektivavtal mellan parterna. Efter att ha 
förlorat sitt arbete behöver många en vidareutbildning, vilket främst är ett 
åtagande för samhället. 

Riktade åtgärder 

Ska EU uppnå målet om full sysselsättning krävs riktade åtgärder mot de 
grupper som har det svårast på arbetsmarknaden. För att stärka unga vuxnas 
ställning på arbetsmarknaden krävs satsningar inom både utbildningspolitiken 
och arbetsmarknadspolitiken. Höjd utbildningsnivå bland ungdomar kan und-
vika hög ungdomsarbetslöshet. Det kräver bland annat tillgång till studiefi-
nansiering och kompletterande vuxenstudier. Problemen med att unga vuxna 
saknar arbetslivserfarenhet bör lösas genom att erbjuda arbetspraktik till ar-
betssökande. Det föreligger dock en stor risk - om kvantiteten av praktikplat-
ser är för stor kan insatsen tränga undan reguljära arbetstillfällen.  Det är där-
för viktigt att villkoren för praktikplatserna är nogsamt utredda. Arbetsmark-
nadens parter bör ta ansvar för att skapa praktikplatser av god kvalitet. Prak-
tikplatser kräver också handledning och tydliga kompetenshöjande inslag. Det 
är viktigt att undvika att praktikplatserna används som biligare arbetskraft. 

Det är också viktigt att synliggöra kvinnor, äldre och personer med utomeu-
ropeisk bakgrund på arbetsmarknaden. Kvinnor har i större utsträckning än 
män atypiska arbeten med osäkra arbetsvillkor. Jämställdheten måste bli bätt-
re gällande löner, inflytande och familjeliv för att kvinnors arbetsutbud ska 
öka. Äldre arbetslösa är oftare arbetslösa under längre perioder än yngre och 
det finns ett stort outnyttjat arbetskraftsutbud i denna grupp. För äldre finns 
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behov av en arbetsmarknad med lägre krav på produktivitet, där man tillåts 
bidra efter förmåga. Och flera EU-länder har problem med att personer med 
utländsk bakgrund har svårare än andra att hitta jobb i allmänhet och så kal-
lade kvalificerade jobb i synnerhet. Dessa grupper står för ett stort potentiellt 
arbetskraftsutbud som kan bidra till minskade flaskhalsar och ökad produktivi-
tet.  
 
Europeiska Socialfonden - ett viktigt instrument för kompetensutveck-
ling  

Den Europeiska Socialfonden (ESF) är EU: s främsta finansiella instrument 
för att investera i människor genom att stödja genomförandet av åtgärderna 
för aktiv integration, aktiverande åtgärder, omskolning och kompetenshöj-
ning.  

ESF skapar redan idag ett stort europeiskt mervärde. Den bidrar till Europe-
iska Unionens politiska mål i fråga om sysselsättning och social integration, 
till Europeiska sysselsättningsstrategin och till den öppna samordningsmeto-
den på områdena socialt skydd och social integration.  

ESF är också ett av de viktigaste instrumenten som EU har till sitt förfogande 
för att hjälpa EU-medborgarna att dra nytta av framtida tillväxt i linje med de 
mål och prioriteringar som slås fast i EU2020-strategin.  

ESF:s prioriteringar bör därför baseras på de politiskt fastslagna målen och de 
integrerade riktlinjerna, särskilt sysselsättningsriktlinjerna. I detta samman-
hang anser LO att stödet från ESF till sysselsättning, utvecklande arbeten, 
lika möjligheter och social integration bör framhävas i framtidens budgetplan. 

LO anser att ESF bör vara ett instrument öppet för alla medlemsstater och 
regioner, eftersom kampen mot arbetslöshet och social utslagning inte kan 
begränsas till någon särskild region i EU eller är direkt kopplade till med-
lemsstaternas utveckling, uttryckt i termer av relativt välstånd. Med ESF, 
visar EU sin solidaritet med medborgarna i behov av stöd, oavsett var de bor. 
ESF: s stöd bör dock differentieras mellan länder och regioner i enlighet med 
deras relativa socioekonomiska situation och deras ställning i förhållande till 
målen i EU2020-strategin. 

Vidare anser LO att arbetsmarknadens parter bör vara delaktiga i beslutspro-
cessen och i genomförandet av ESF på alla nivåer, deras deltagande är garant 
för att ESF ska lyckas med att skapa det tänkta mervärdet.  

Nationellt behövs en övergripande diskussion kring hur vi i Sverige på bästa 
sätt kan använda oss av både ESF och övriga EU-fonder som till exempel 
Globaliseringsfonden.  
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män 
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Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande värdering som ska 
genomsyra EU:s gemensamma arbete och politik och förtjänar också ett eget 
avsnitt i detta dokument. Artikel 2 i Lissabonfördraget anger att unionen ska 
bygga på bland annat principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I 
strategidokumentet för EU2020-strategin finns för lite av jämställdhetsper-
spektivet och konkreta insatser för att uppnå ökad jämställdhet för att det ska 
bli trovärdigt att EU-2020 strategin verkligen syftar till att uppnå jämställd-
het mellan kvinnor och män.  

Löneskillnader mellan kvinnor och män är ett slående bevis på att jämställd-
hetsmålet inte är uppnått. Det brukar talas om att alla ska ha lika möjligheter. 
Diskriminering på grund av kön är förbjudet. Ändå har vi strukturella skillna-
der mellan mäns och kvinnors levnadsförhållanden. Kvinnor tjänar regelmäs-
sigt mindre än män, kvinnor tar generellt ett större ansvar för det obetalda 
omsorgsarbetet med anhöriga och kvinnor har vanligtvis sämre pensioner än 
män. För att komma till rätta med det, behöver politiken ibland ge mer än 
”lika möjligheter”, för att uppnå ett jämställt resultat. 

Artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
slår fast att jämställdhet mellan kvinnor och män ska säkerställas på alla om-
råden, inbegripet i fråga om anställning, arbete och lön. Principen om jäm-
ställdhet utgör inget hinder för att behålla eller besluta om åtgärder som in-
nebär särskilda förmåner för det underrepresenterade könet.   
LO anser därför att EU:s framtidsdokument tydligt ska slå fast att åtgärder 
måste vidtas för att kvinnor och män i praktiken ska få jämställda levnadsvill-
kor. Könsstereotypa yrkesmönster måste brytas och den regelmässiga under-
värderingen av kvinnors arbete måste motverkas. Män och kvinnor ska stimu-
leras att dela på ansvaret för familj och försörjning genom arbete.  
Kvinnor tar idag det största ansvaret för obetald omsorg om både barn, äldre 
och andra närstående i behov av vård. Tillgång till barnomsorg och äldreom-
sorg är därför ett medel som gör det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta, 
och därmed bidra till ekonomisk tillväxt. Det ligger i allas intresse att det föds 
tillräckligt många barn, som i framtiden kan arbeta och bidra till försörjningen 
av de många äldre. EU och medlemsstaterna bör genom EU2020-strategin 
främja ett jämställt ansvar för föräldraledighet och jämställda förutsättningar 
för förvärvsarbete. 
 
En aktiv politik för omställning till hållbar produktion  

Ett av benen i Lissabonstrategin var hållbar utveckling, det är mycket viktigt 
att vi behåller detta fokus i EU2020-strategin. Omställningen mot mer kli-
matanpassad och resursmässigt uthållig produktion handlar inte enbart om att 
skapa nya ”gröna” arbetstillfällen utan också om att göra befintlig industri och 
existerande jobb hållbara i vid bemärkelse vilket innebär att även ekonomisk 
bärkraft och goda arbetsvillkor värnas.  
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De förändringar som sker till följd av framförallt klimat- och resurshushåll-
ningskrav innebär samtidigt förlorade arbetstillfällen inom existerande när-
ingar. På det sättet skiljer sig inte miljörelaterad förändring från annan struk-
turomvandling. För fackföreningsrörelsen är det viktigt att omställningen 
sker i rättvisa och socialt acceptabla former och inte leder till utslagning eller 
snedvriden konkurrens inom Europa. Därför måste också formerna för den 
”gröna” omställningen inom EU omfattas av den sociala dialogen mellan ar-
betsmarknadens parter.  

Jämfört med många länder inom EU blir förändringarna i Sverige troligen 
mindre dramatiska eftersom vår elproduktion inte baseras på fossila källor 
annat än på marginalen. Det hindrar inte att avvecklingen av Europas stora 
fossilberoende påverkar viktiga delar av vår industri och hela transportsek-
torn, men även energiförsörjningen och boendet. Med tanke på vårt ömsesidi-
ga beroende inom ekonomi och näringsliv är samverkan inom EU helt nöd-
vändig vad gäller dessa omställningar.     

Sverige bör i detta arbete hävda behovet av ett aktivt offentligt engagemang. 
Ett passivt politiskt agerande som överlåter ansvaret på olika marknadslös-
ningar blir på rent sakliga grunder både otillräckligt och orättfärdigt.  

Statens uppgift i näringspolitiken är främst att via regelsystem och styrmedel 
skapa sådana villkor och förutsättningar att olika aktörer agerar på ett sam-
hällsekonomiskt, socialt och resursmässigt hållbart sätt. Det utesluter inte att 
staten går in med direkta investeringsmedel eller riktade stödåtgärder när 
viktiga frågor måste drivas. Inte minst inom transportområdet har staten ett 
avgörande ansvar för att fossilberoendet minimeras – på EU-nivå genom det 
transeuropeiska järnvägsnätet. En socialt- och miljömässigt anpassad upp-
rustning av såväl Sveriges som Europas bostadsbestånd kräver också offentli-
ga insatser.  

För att stimulera omställning inom näringslivet krävs bl a att riskkapitalför-
sörjningen säkras, att arbetskraften utbildas för de nya kraven samt att offent-
liga organ ställer tydligare hållbarhetskrav i sin upphandling. De många små 
miljöteknikföretag som växer fram i Sverige behöver samordnade satsningar 
för att bredda sin export. Samhället kan också stimulera aktörssamverkan i så 
kallade teknikupphandling där produktionskraven utvecklas i samverkan mel-
lan utförare och beställare. Överhuvudtaget spelar samhället en avgörande roll 
för att tillräckliga forskningsresurser förmedlas till hela omställningsproces-
sen.  
 
Social rättvisa och kampen mot fattigdom 

Vad ska tillväxten användas till? Det räcker inte med tillväxt för att skapa det 
goda samhället. De resurser som skapas genom den ekonomiska tillväxten 
behöver också fördelas mer rättvist.  
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Klyftorna mellan människor ökar runt om i Europa och har så gjort under ett 
stort antal år. Allt fler Européer lever i hushåll som löper risk för fattigdom. 
Inte minst gäller det barn och de som har svårt att hävda sig på arbetsmark-
naden. Det finns en tydlig jämställdhetsdimension eftersom det är fler kvinnor 
som är ensamstående föräldrar. Ett växande problem är också att det i många 
Europeiska länder är en ökande andel i arbete som har så låga inkomster att de 
riskerar fattigdom.  
Klyftorna behöver utjämnas med en politik som strävar efter social samman-
hållning. Sysselsättningen och arbetslöshetsbekämpningen är kanske den vik-
tigaste faktorn för att minska fattigdomen och klyftorna men Socialförsäk-
ringssystemen är också viktiga. EU bör tydligt visa att det behövs välfunge-
rande välfärdssystem (socialförsäkringar, allmänna pensioner och sociala 
tjänster) för att minska klyftorna mellan människor. Dessa system ska vara 
effektiva, inte minst genom att till sin konstruktion gynna sysselsättning och 
arbetskraftsdeltagande, omfatta alla och de olika nationella systemen ska också 
fungera tillsammans i en globaliserad värld. Där är dock viktigt att påpeka att 
utformningen av välfärdssystemen är och ska även förbli en nationell fråga.    
 
Omfördelning av begränsade resurser 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka vikten av att vi i Europa använder 
våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Det innebär att EU måste 
stimulera till en aktiv sysselsättningspolitik genom att bland annat reformera 
jordbruksstöden. EU2020-strategin talar om vikten av samordning mellan de 
olika nivåerna för beslutsfattande inom unionen. Alla måste dra åt samma håll 
om unionen ska lyckas med att skapa tillväxt och full sysselsättning. Trovär-
digheten förblir dock låg om EU:s institutioner inte klarar av att omprioritera 
sin egen budget.  Resurser måste styras över från dagens jordbrukssubventio-
ner till kraftfulla investeringar i forskning och utveckling, infrastruktur och 
andra mer långsiktigt tillväxtskapande investeringar.  
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3. Reflektioner kring huvudinitiativen i EU2020-strategin 
 

I kommissionens EU2020-strategi lyfter kommissionen fram sju huvudinitia-
tiv som man avser genomföra på Europeisk nivå. Parallellt med detta ”europe-
iska” arbete lett av kommissionen, ska samtliga medlemsländer – med ut-
gångspunkt i de integrerade riktlinjerna – ta fram nationella handlingsplaner. 

Dessa handlingsplaner ska innehålla medlemsländernas bidrag till att uppnå 
de gemensamma målen för EU2020-strategin. Detta arbete har inletts och LO 
är tillsammans med de andra fackliga centralorganisationerna aktivt involve-
rade i detta arbete.  

De nationella handlingsplanerna tillsammans med de Europeiska huvudinitia-
tiven som vi presenterar nedan ska hjälpa EU uppnå följande övergripande 
mål till 2020;  

• Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 % för kvin-
nor och män i åldrarna 20L64.  

• Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att 
höja de kombinerade offentliga och privata investeringarna inom denna 
sektor till 3 % av BNP. 

• Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i förhållande till 
1990 års nivåer. Att öka de förnybara energikällornas andel av den 
slutliga energikonsumtionen till 20 procent och eftersträva en ökning 
av energieffektiviteten med 20 procent. 

• Att minska antalet elever som i förtid avbryter sin skolgång till mindre 
än 10 procent och öka den andel 30–34-åringar som har avslutat en ef-
tergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning till minst 40 
procent. 

• Att minska fattigdomen, genom att sträva efter att hjälpa åtminstone 
20 miljoner människor att komma ur en situation där de riskerar att 
drabbas av fattigdom och social utestängning.   

Nedan presenteras de sju huvudinitiativen med korta reflektioner kring ett 
urval av dessa. De sju initiativen är den överstatliga nivåns bidrag till 
EU2020-startegin.  
 
”Industripolitik för en globaliserad värld” 

Det är positivt att forskning och utveckling har så hög prioritet att det fått ett 
eget mål i EU2020-strategin. Den luttrade kan dock konstatera att detta är ett 
gammalt mål som inte uppfyllts och därför återupprepas i den nya strategin. 
Sverige är ett av de länder som redan uppfyller målet och är idag det land som 
satsar mest resurser på forskning i förhållande till BNP. Stora delar investeras 
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av företagen själva, men även staten spelar en betydande roll. Staten har ett 
särskilt ansvar för att garantera forskningens frihet och för att stödja grund-
forskning och forskarutbildning - men staten har även intresse av att stödja 
forskning som utgår från samhällets och näringslivets behov. 

Såväl stora som små- och medelstora företag har mycket att vinna på en aktiv 
forskningspolitik. När det gäller de större företagen är det viktigt att reger-
ingen återinför de branschprogram som avskaffades efter valet 2006.  

EU och den gemensamma politiken bör i det här sammanhanget fungera som 
en katalysator som tar tillvara på de potentiella mervärdena av gemensamma 
forskningsinsatser. Dels för att utveckla ”nya tekniker” som kan skapa nya 
företag och framtida marknader. Men också i likhet med de svenska bransch-
programmen utveckla och stärka konkurrenskraften i den existerande europe-
iska industrin. För att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av fördelarna med 
ett sådant system är det möjligt att vi på ett bättre sätt måste anpassa delar av 
våra forskningsprogram för att kunna ta del av europeiska resurser och delta i 
gemensamma initiativ.     

När det gäller det specifika huvudinitiativet är konkretionsgraden mycket låg 
Det finns dock en del bra saker att ta fasta på och en del punkter man bör vara 
uppmärksam på.  

Varningsflaggor bör hissas när kommissionen talar om ”smart” lagstiftning 
och minskningar av de administrativa bördorna för företagen. Som redan 
nämnts i detta dokument bör diskussionen om regelförenkling inom EU resul-
tera i att regler blir begripligare. Regelförenklingen får inte resultera i att ar-
betsmiljön blir sämre. Den så kallade administrativa bördan av en regel måste 
vägas mot dess nytta för alla parter. Idag är det tydligt att utvecklingen går i 
en annan riktning.  

Positivt är att kommissionen vill inrätta en industripolitik som skapar förut-
sättningar för att bibehålla och utveckla en stark och konkurrenskraftig indu-
stribas i Europa. Detta ska bland annat ske genom EU:s ramprogram för 
forskning och de europeiska teknikplattformarna. Det finns redan konkreta 
förslag i kommissionens återhämtningsplan där man föreslår stora forsknings-
satsningar om framtidens industri, energieffektiva byggnader och ”gröna” bi-
lar.  

En generell brist i EU:s industripolitik är att det saknas strategier för att in-
kludera anställda i utvecklingsprocessen – LO anser att det är viktigt att 
samtliga anställda lyfts fram och görs delaktiga i processen. Företagens orga-
nisation måste ställas om för att på ett bättre sätt ta tillvara de anställdas erfa-
renheter och kompetens.  
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”En agenda för nya färdigheter och nya jobb” 

Syftet sägs vara att skapa förutsättningar för att modernisera arbetsmarkna-
derna, och ge människor förutsättningar att ställa om under sitt arbetsliv samt 
att höja produktiviteten.  Kommissionen har ambitionen att utveckla en flexi-
curity agenda, en sådan agenda måste innehålla de element som detta doku-
ment tagit upp tidigare, (studiefinansiering, flexibel tillgång till utbildning av 
hög kvalité, validering och rätt till ledighet.) Därutöver behöver också möjlig-
heterna till kompetensutveckling i arbetet avsevärt förstärkas för främst LO 
grupperna. Man vill också öka sociala parternas möjlighet till problemlösning 
i social dialog på alla nivåer. Hittills har inte erfarenheterna av framework of 
action och den inkluderande arbetsmarknaden givit vid handen att det från 
arbetsgivarnas sida finns en genuin vilja att åstadkomma förändring som gyn-
nar båda parters intressen.  

Kommissionen vill också stimulera implementeringen av European Qualifica-
tion Framework och det nationella ramverket för kvalifikationer. När det gäll-
er utbildningssystemet som sådant pågår arbetet för fullt. Samverkan med 
branscherna i syfte att få igång projektgrupper som ska arbeta med bransch-
implementering av ett nationellt ramverk har fått ett svalt mottagande från 
branschråd och branschorganisationer. Svenskt Näringsliv verkar vilja se en 
mer långsam process. 

Syftet med ramverken för erkännande av kvalifikationer är att stimulera ökad 
rörlighet av arbetskraft. Från ett fackligt perspektiv kan detta utgöra ett in-
tressant verktyg om behov finns för att skapa sig en uppfattning om inkom-
mande arbetskrafts faktiska kunnande.  
 
”Ungdom på väg” 

På EU nivå är det högre utbildning som är prio ett. Här tror man sig kunna 
påverka och modernisera genom benchmarking i ett globalt sammanhang. Det 
är antagligen bara en liten del av vad som behövs. Alla lärosäten söker inte 
excellence eller har resurser till detta. Istället får man nöja sig med anständig 
nivå på sin forskning och fokusera på att sköta sitt utbildningsuppdrag. Hög-
skolornas regionala betydelse bör inte underskattas.  

Det känns lite märkligt att Kommissionen menar att man bör ta initiativ till 
en modernisering av högre utbildning, och då med inriktning mot läroplaner, 
styrning och finansiering. Det är i grunden en nationell fråga. Med den ökan-
de autonomi som svenska lärosäten har fått, får staten som finansiär allt mind-
re påverkan på användningen av skattemedel. Avvägningen mellan behovet av 
fri forskning och det fria valet av forskningsområden, och samhällets behov av 
tillämpad forskning och den ”nytta”, förutom utbildning, universitet och hög-
skolor kan bidra med, kan behöva göras med jämna mellanrum. 
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Två positiva ansatser har dock Kommissionen. Den ena är inriktad på att stöd-
ja erkännandet av icke formellt och informellt lärande. Det är något man även 
borde uppmana medlemsstaterna att göra. I Sverige togs bland annat 25:4 
regeln bort med motiveringen att det fanns möjlighet att få sin reella kompe-
tens prövad. Det är något som lärosätena gjort alldeles för lite för att utveckla 
eller tillämpa. Valideringen som instrument måste därför utvecklas och få na-
tionell tyngd för att det icke formella och informella lärandet ska kunna syn-
liggöras och få ett faktiskt värde. 

Den andra ansatsen riktar sig mot ungdomsarbetslösheten i form av ett ram-
verk för  att stödja ungdomars möjlighet till anställning. Som exempel på 
verktyg nämns lärlingsskap och andra former av arbetslivserfarenhet. Parter-
na ser man här som viktiga aktörer. På nationell nivå bedöms ett partsgemen-
samt arbete som osannolikt då Svenskt Näringsliv fastslagit att ungdomsar-
betslösheten grundar sig i utformningen av LAS och de höga ingångslönerna. 
Det är rimligare att anta att framkomligheten är större i enskilda branscher. 
Parternas intresse för lärlingssystem är varierande, och det återstår att se hur 
det kommer att utvecklas. Lärlingsutredningen öppnar upp för olika möjlighe-
ter inom ramen för lärlingsverksamheten, men kvalitetssäkrar förslagen ge-
nom att branschens parter får ett avgörande inflytande. Den nu pågående för-
söksverksamheten har visat på en del svårigheter i genomförandet av lärlings-
försöket. Brist på lärlingsråd och brist på representativitet från branschen i 
existerande lärlingsråd medför att branschens krav och förväntningar inte 
alltid är kända. Det kan drabba eleverna i form av otillräcklig utbildning. Det 
kan underminera intresset för att utveckla lärlingsalternativet som utbild-
ningsform. 

Kommissionen anser vidare att på nationell nivå så måste utbildningsresulta-
ten förbättras på alla nivåer där EU:s åtta nyckelkompetenser bör integreras i 
undervisningen. Dessa är  
1. Kommunikation på modersmålet. 
2. Kommunikation på främmande språk. 
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompe-
tens. 
4. Digital kompetens. 
5. Lära att lära. 
6. Social och medborgerlig kompetens. 
7. Initiativförmåga och företagaranda. 
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

Många av dessa är relevanta och viktiga, men ett citat från Sven-Eric Lied-
man, professor i idé och lärdomshistoria, beskriver komplexiteten i dessa 
nyckelkompetenser; 

Den sociala kompetensen är en svårhanterlig företeelse. Jag kan inte låta bli att citera 
vad som sägs om den attityd som den kräver. Den "består i samverkan, integritet och 
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förmågan att göra sig gällande. Man bör såväl ha intresse för socioekonomisk utveck-
ling och interkulturell kommunikation som uppskatta värdemångfald och respektera 
andra samt vara beredd att både övervinna fördomar och kompromissa". Har någon 
träffat en sådan varelse? (Sven-Eric Liedman, Bildad, nej nyckelkompetent, kul-
turdebatt DN 2008-01-24) 
 
”Europeisk plattform mot fattigdom” 

LO välkomnar målet om att bekämpa fattigdomen i Europa. Målet är viktigt 
av flera skäl. Dels för sin egen skull, men också för att det möjliggör bättre 
ekonomisk och social utveckling i den Europeiska unionen. Att sätta fokus på 
sysselsättningen som huvudsakligt medel kombinerat med välfungerande väl-
färdsinstitutioner är bra.  

Fattigdom är i en mening absolut, det vill säga att den som inte har mat för 
dagen är fattig, även om alla har det lika eländigt. Men det är också något re-
lativt, det vill säga att den grupp som har det sämst i ett land eller i en region 
alltid är fattig oavsett den absoluta levnadsstandarden. Därför är det positivt 
att EU:s länder skapar mått som tar hänsyn till fattigdomens olika aspekter. 
Att kräva att alla tre indikatorerna ska vara uppfyllda blir dock allt för snävt, 
framförallt eftersom de som arbetar, men i liten utsträckning eller till mycket 
låg lön exkluderas från måttet.  

De flesta som studerar inkomstojämlikhet och fattigdom är överens om att ett 
relativt fattigdomsmått är det mest intressanta för att studera fattigdom i ut-
vecklade länder, medan absoluta mått ofta passar bättre i utvecklingsländer. 
LO förordar därför att Sverige bör driva att måttet risk för fattigdom (andel 
av befolkningen med en inkomst under 60 % av medianinkomsten för samtli-
ga) är det mest relevanta fattigdomsmåttet för EU. Ur ett fackligt perspektiv 
är det viktigt att följa den utveckling som innebär att allt fler som befinner sig 
i arbete löper risk för fattigdom, på grund av låga löner eller ett lågt antal ar-
betade timmar. Därför bör kriterierna för fattigdom inte enbart titta på famil-
jer där ingen arbetar, utan även på familjer som faktiskt arbetar, men ändå 
lever med risk för fattigdom.  
 
”En digital agenda för Europa” 

Syftet med initiativet är att skapa ”hållbara ekonomiska och sociala fördelar ut-
ifrån en digital inre marknad baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet”. Senast 
2013 ska alla medborgare ha tillgång till bredband. Senast 2020 ska alla ha 
tillgång till relativt snabbt Internet (30 Mbps eller mer) och minst 50 procent 
av hushållen ska ha tillgång till Internetuppkopplingar med över 100 Mbps. 

Gemenskapsinitiativen för att uppnå detta fokuserar på att skapa en stabil 
rättslig ram som stimulerar investeringar i en infrastruktur för höghastighet-
sinternet och därmed förknippade tjänster. Med andra ord ska EU etablera en 
gemensam marknad med tydliga spelregler för alla aktörer.   
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Detta ska kombineras med initiativ för att främja användandet av Internet 
genom stöd till att utveckla EU-medborgarnas digitala kompetens.  
 
”Ett resurseffektivt Europa”  

Initiativet ”Ett resurseffektivt Europa” handlar om stöd för omställningen till 
en mer resurseffektiv produktion. Initiativet syftar till att koppla isär ekono-
misk tillväxt och resursanvändning och därmed stödja omställningen till en 
koldioxidsnål ekonomi. Ambitionen är att Europa ska hålla fast vid sina mål 
för 2020 när det gäller energiproduktion, energieffektivitet och energiför-
brukning. Detta skulle leda till att kostnaden för import av olja och gas kom-
mer att ha minskat med 60 miljarder euro år 2020. Betoningen ligger på ener-
giförsörjningen och transportsektorn, men även byggsektorn berörs.  

De styrmedel man vill använda är bland annat handeln med utsläppsrätter, en 
förändrad energibeskattning som tydligare riktas mot koldioxidutsläpp samt 
slutföra införandet av en gemensam energimarknad för hela EU. Även FoU-
programmet ska stödja initiativet liksom EUs strukturfonder. Prioriterade 
frågor för LO i arbetet med detta presenterades i föregående avsnitt.  
 
”Innovativa Unionen” 

Kommissionen ser samverkan mellan högre utbildning, forskning och närings-
liv som ett viktigt element för att främja innovation. Läroplaner bör inriktas 
mot kreativitet, innovation och entreprenörskap, men frågan är hur dessa be-
grepp ska definieras och faktiskt påverka den utbildning som ungdomar ge-
nomgår. Nyfikenhet, fantasi, initiativkraft och skaparglädje är något som alla 
barn och ungdomar ska ges möjlighet att utveckla. Den mest aktuella frågan 
är i vilken utsträckning de förändringar som nu håller på att genomföras 
svenskt skolväsende bidrar till en sådan utveckling. De förändringarna kom-
mer troligtvis att endast lämna blygsamma bidrag till en sådan utveckling, 
med tanke på den ökade rigiditet och regelstyrning som börjar skönjas i för-
ändringen av svenskt skolväsende. 
 
 


