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Vad är Sverige?
Sverige som ett fritt och öppet samhälle är vårt
lands kanske mest värdefulla och kända tillgångar, enligt Svenska Institutet som marknadsför oss
utomlands.
Vår starka tradition – utvecklad över ett sekel och
idag starkt förankrad – av demokrati, jämställdhet,
mångfald, solidaritet och att lösa konflikter genom
förhandlingar säljer Sverige, får landet att växa.
Dessa värden är vårt skyltfönster och innebär konkurrensfördelar visavi andra länder när det gäller
handel och etablering i Sverige.

Sverige behöver invandring

Vår förmåga till alla fina värden bygger på och prövas av invandringen.
60 miljoner befinner sig på flykt i världen. Inte
sedan andra världskriget har det varit så många.
Män, kvinnor och barn som flyr för sina liv, undan
krig, terror och massakrer.
En liten del av dessa människor söker sig till Europa. Självklart ska vi vara med och ge dem skydd. En
human flyktingpolitik ger skydd åt dem som behöver. Asylrätten ska naturligtvis värnas.
Framtidens utmaningar kräver fler medborgare.
Det handlar om människor som kommer att vara
våra arbetskamrater, vänner och familjer. Redan nu
bärs vi av nysvenskar, de står för en stor del av vår
BNP och de arbetar bland annat i vård och omsorg
där det råder personalbrist.
Sverige behöver invandring – för framtidens välfärd och pensioner. Hela vårt land tjänar långsiktigt
på en stor invandring även om kostnaden för flyktingmottagandet är kortsiktigt mycket hög.
Landet står inför en utveckling där andelen äldre
i befolkningen stadigt ökar. Invandring behövs om
vi under kommande årtionden ska ha tillräckligt
många som arbetar, betalar skatt och är med och
finansierar morgondagens pensioner, äldrevård,
barnomsorg, skola och sjukvård. Men det förutsätter en fungerande integration och en politik för full
sysselsättning.

Rubrik 2-3
Invandring är investering
Företag startas tack vare invandring
Av alla Sveriges småföretag drivs 11 procent av utlandsfödda
företagare. Årligen startas 7 500 nya företag av utlandsfödda
medborgare. Henrik Felix från forna Tjeckoslovakien (Felix),
Henning Throne-Holst från Norge (Marabou) och Anastasia
Georgiadou från Grekland (Svensk Assistans & Handikappservice)
är bara några exempel på invandrare som gjort skillnad i Sverige.

Företag kan växa tack vare invandring
Från 1945 till 1970 rekryterade svenska företag
tiotusentals arbetare varje år från till exempel Finland,
Italien, forna Jugoslavien och Turkiet. Utan invandrare
skulle Asea, SKF, Volvo och andra svenska storföretag
inte ha kunnat utvecklas så som de gjorde.

Arbetslösheten fienden

Fienden är inte invandringen, som SD skyller på,
utan arbetslösheten. Huvudfrågan för svensk politik
de kommande åren är den höga arbetslösheten.
Den svenska modellen är inte byggd för att klara
en så hög arbetslöshet som idag. Arbetslöshet drar
isär ett samhälle, ökar ojämlikheten och underminerar resurserna till såväl dagens välfärd som morgondagens pensioner.
Enligt Konjunkturinstitutet måste utgifterna
i offentlig sektor öka med cirka 80 miljarder den
närmaste fyraårsperioden om personaltätheten
i välfärdstjänsterna och ersättningsnivåerna i de
sociala transfereringarna ska kunna vara kvar på
nuvarande nivå.
SD föreslår i detta läge att de kommunala statsbidragen – alltså de pengar som går till Sveriges skola,
vård och omsorg – ska minskas med totalt 90 miljarder kronor de kommande åren. Partiet vill låta
motorsågen gå i äldreomsorgen, barnomsorgen och
sjukvården. Det handlar om nedskärningar motsvarande 163 000 undersköterskor, 66 000 barnskötare
och 61 000 vårdbiträden.
Har någon träffat en undersköterska i äldreomsorgen som säger att nedskärningar och färre
arbetskamrater är vad hen behöver, eller en barnskötare som tycker att det är för många anställda
och för små barngrupper?

Detta är Sverige

Sverige ska inte vara ett samhälle som glider isär och
där klyftorna ökar. Sverige ska vara ett land där vi
tar hand om varandra och inte lämnar någon efter.
För det är en väl utbyggd gemensam välfärd och en
generös invandringspolitik viktig.
Allas resurser ska tas tillvara i samhället. Värderingarna om alla människors lika värde och rätt är
självklara.
Vi är internationalister, inte nationalister. 
l

Var tredje svensk har
utländsk bakgrund
2,8 miljoner är första eller andra
generationens invandrare.
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163 000
undersköterskor

61 000
vårdbiträden

66 000
barnskötare

I sin budgetmotion föreslår SD att de kommunala statsbidragen
– alltså de pengar som går till skola, vård och omsorg – ska
minskas med totalt 90 miljarder kronor de kommande fyra åren.
Det innebär massiva besparingar med uppsägning av personal.
90 miljarder motsvarar kostnaden för 163 000 undersköterskor,
66 000 barnskötare och 61 000 vårdbiträden fram till 2018
(om man räknar lön, arbetsgivaravgifter, kollektivavtalad pension
och avtalsförsäkringar).

SD vill stoppa
invandringen
och kapa
90 miljarder
i välfärden.
Vem tjänar på det?
SD är inte på din sida.
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Med hjärtat i
våra värderingar
I tider av flyktingkris och turbulens i politiken är det
särskilt viktigt för facket att ha is i magen, anser Ingela
Edlund, LOs andre vice ordförande.
Facket måste vara starkt, det skapar ordning och reda
på arbetsmarknaden. Facket måste vara glasklart i sitt
ställningstagande mot rasism och främlingsfientlighet.
Facket måste dessutom ha visionen om ett gott samhälle,
för alla.
– Vi får aldrig vara rädda för att prata om problem,
då har vi helt tappat trovärdigheten. Men som vi brukar
säga: Problem är möjligheter som kommer med baksidan
först.
Ingela Edlund skrattar. För att vara ett samtal om så allvarliga och svåra saker blir det oväntat många skratt. Och
även om samtalet är föranlett av en extraordinär situation
pratar vi ovanligt mycket om vanligt fackligt arbete, det
som alltid görs och i alla tider.

Medlemmar i flyktingmottagandet

behandlas lika. Med ordning och
reda. Då tänker jag inte på polisen,
utan på att vi har ett regelverk som
fungerar och som alla kan lita på.
Dessutom är situationen inte så
unik, betonar hon.
– Många verkar ha glömt att vi tidigare tagit emot jugoslaver, chilenare
och andra grupper. Med tiden har de
smält in i det svenska samhället. De var
inte heller så få när de kom. En del kom
för att vi behövde arbetskraft, och de
blev förstås särskilt varmt välkomnade.
– Men det behöver vi ju faktiskt idag
också.
Ingela Edlund nämner att en halv miljon
tjänster i vården behöver återbesättas inom
tio år, och det är inte bara där det saknas
arbetskraft.

Vi befinner oss i LO-borgen. Det är en förmiddag i oktober
och solen flödar in genom de stora fönstren mot Norra
Bantorget.
Ingela Edlund har kommit tillbaka efter en sjukperiod
och är på väg att gå upp i full arbetstid. Uppgifter att ta
itu med saknas inte. Vi ska prata om några av de mest
brännande frågorna just nu, inte bara för facket utan för
hela samhället.
– Våra medlemmar är i högsta grad inblandade i flyktingmottagandet, slår Ingela Edlund fast. De finns på
skolorna, i sjukvården, de sköter transporter, arbetar på
flyktingboenden.
– Det är klart att det som händer nu påverkar dem.
LOs medlemmar uppvisar en spännvidd som finns i
samhället, där många skänker pengar eller engagerar
sig ideellt för att visa sin solidaritet, medan andra oroas
av vad som håller på att hända med Sverige och drivs i
främlingsfientlig riktning.
Vad säger hon till LO-medlemmar som fruktar att
de ska få det mycket sämre nu när Sverige tar emot så
många flyktingar? Hur lugnar man dem som tror att
välfärden inte kommer att klara trycket?
Kanske att facket har lösningar och visioner,
säger Ingela Edlund. Oron ska i första hand mötas
med politiskt arbete för att förändra samhället
och skapa trygghet.
– Vi tror på det jämlika samhället, där alla

LOs andre vice
ordförande Ingela
Edlund.

foto: christina jonsson

Facket måste vara starkt

foto: Christina Jonsson

Facket behöver stå starkt, vara tydligt mot rasism
och främlingsfientlighet samt ha en vision om
ett bättre samhälle. Styrkan finns i våra värderingar,
säger Ingela Edlund i LOs ledning.
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”En halv miljon tjänster i
vården behöver återbesättas.”
Frustrerade över sin situation

Stödet för SD har varit högt i vissa förbund, och undersökningar visar att det ökat ytterligare sedan senaste riksdagsvalet. Ingela Edlund tror att det handlar mycket om
frustration.
– Jag tror inte de som röstar SD har rasistiska åsikter,
däremot ser de att saker inte fungerar. Många känner att
de inte kan påverka sin situation och ser ingen framtid.
– Det är ingen tillfällighet att stödet är så stort bland
unga män, särskilt de som inte gått ut skolan, eller gått
ut och har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden.
Sedan är det pensionärer som kanske tror att det ska komma någon och sno deras pension.
Avståndstagandet från SD som parti är något självklart för LO, säger hon, eftersom SD inte delar fackets
grundvärderingar utan ställer människor mot varandra.
Däremot är det upp till förbunden att avgöra hur man ska
hantera partiet.
– Vi rekommenderar att de inte ska tillåta sverigedemokrater som förtroendevalda. Sedan finns olika uppfattningar om även medlemmar i SD ska kunna uteslutas, några förbund har valt den vägen, andra föredrar att
försöka tala med människor och hoppas på att få dem på
rätt köl.
Kan SD växa sig hur stort som helst, och vad betyder det
för LO om partiet drar till sig ännu fler i facket?
– Någonstans måste det väl bli ett stopp, jag måste få
vara lite optimist.
– Men det handlar om att de lokala kämparna i facket
stiger fram. Fler borde ta diskussionen när man hör saker
i kön till affären eller i fikarummet på jobbet. Andra får
tycka att man är lite festmarodör när man säger vad man
tycker. Sedan är det förstås alltid lättare om man är fler.
LO håller just på att ta fram en ny strategi för arbete
med de svåra frågor som väcks i tider av flyktingkris och
främlingshat. Men det finns ju, som Ingela Edlund påpekar, redan upparbetade metoder inom ramen för Alla kan
göra något som utbildar en stor mängd förtroendevalda i
att ta debatten och stå upp för fackliga värden.
– Det viktigaste är, tycker jag, att vi håller en rak linje. Vi
ska stå upp mot vardagsrasismen och främlingsfientlighet
på jobbet, och mot Sverigedemokraterna. Det har vi gjort
förr, det är ingenting nytt.
– Men vi måste också hantera det som händer nu med
flyktingsituationen, och där kanske vi behöver tänka
ytterligare några varv.

Låna till nya jobb

Så vad tycker LO behövs för att föra Sverige i en positiv
riktning? I nyheterna ser vi hur finansminister Magdalena
Andersson talar om att vi måste ge oss ut och låna för att
klara det höga flyktingmottagandet.
Ingela Edlund tycker att hon ska låna ännu mer och
påminner om ett krav som LO-ekonomerna presenterade
redan för något år sedan i ett stimulanspaket för att skapa
tillväxt och nya jobb. LO tycker att Magdalena Andersson
inte ska nöja sig med att låna 40 miljarder utan lägga
till ytterligare 30, alltså totalt 70.
– Det skulle räcka till en jättesatsning på välfärd och
offentlig sektor.
Receptet kan låta
förvånande för alla
som jämför med egna
försök att hantera
en privat plånbok.
Men att låna är billigt för staten, och
effekterna av att
det till exempel
byggs bostäder
och investeras
i transportsektorn och
utbildningsväsendet är
att fler kan
försörja
sig och

betala skatt. Vilket betyder att pengarna återvänder till
statskassan, förklarar Ingela Edlund.
Finns det inte en risk att de oreglerade jobben ökar
ytterligare i en tid av hög invandring?
– Det är mycket möjligt att de gör, men inte på grund
av flyktingströmmarna. Vi får ju komma ihåg att arbetsgivarna vill ha den här utvecklingen, de vill att så många
som möjligt ska ha lösliga anställningar.
– Sedan är det förstås klart att folk blir förbannade om
det kommer någon som gör jobbet för halva priset. Men
man måste titta lite längre än näsan räcker. Meningen är
inte att vi skickar hem honom utan att vi ser till att alla har
samma villkor på arbetsmarknaden.
Det fackliga löftet är grundvalen, att inte sälja sitt arbete
till ett lägre pris än någon annan, påpekar Ingela Edlund.
När vissa branscher utsätts för lönedumpning och sämre villkor för att arbetsgivarna väljer att ta in arbetskraft
från andra länder behövs ett starkt fack, säger hon.
Det behövs också ett starkt lokalt fackligt engagemang.
För vissa oseriösa företag kanske undertecknar kollektivavtal och säger att de uppfyller kraven. Då måste de som
arbetar där berätta hur det egentligen ser ut.
Det är inte att det kommer många som är problemet
på arbetsmarknaden, problemet är att få så många som
möjligt i arbete så snabbt som möjligt, slår Ingela Edlund
fast. Hon påminner om det faktum att många arbetande
som betalar skatt i sig är ren vinst för Sverige.

Snabbspår till arbete

Det går att skapa snabbspår för att få ut fler fortare i arbete, och det är något LO ställer sig positivt till.
Ingela Edlund nämner att arbetsmarknadens parter
inom hotell och restaurang, HRF och Visita, var först
ut med att teckna ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen för att underlätta nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Avsikten är att fånga upp människors
kompetens och förmåga att hantera ett hantverk utan att
språket och teoretiska kunskaper sätter hinder i vägen.
Poängen är att valideringen, som utförs av certifierade
yrkesbedömare, sker på arbetsplatsen. Det gör att den
arbetssökande kommer i direkt kontakt med tänkbara
arbetsgivare inom en bransch där arbetskraft efterfrågas.
Projektet befinner sig i startgroparna, men redan finns
ett samarbete med Scandic Hotels. I oktober beviljades
ett stöd på drygt en miljon från Arbetsmarknadsdepartementet.
Trots allt tal om en allt mer oreglerad arbetsmarknad
finns det också rörelser som går i motsatt riktning, påpekar Ingela Edlund.
– Allt fler kommuner fattar beslut om att det är heltidsanställningar och fasta jobb som gäller. Det är som med
nästan alla frågor vi jobbar med, man får nöta, nöta, nöta
och plötsligt så är det ketchupflaskan och det händer saker.
– Det beror bland annat på att vi bytt till socialdemokratisk majoritet i många kommuner och de vill ha ordning
och reda. Det borde ju alla veta att det är mer ordning och
reda med fasta anställningar och att folk är mer benägna att stanna kvar. Annars försvinner de så fort de hittar
något bättre. Och det är inte billigt att utbilda folk heller.

Facket bland folk

SD säger att alla andra partier tycker likadant och att
deras eget parti är enda vägen till en förändring. Hur
bemöter man sådana åsikter?
Ingela Edlund slår ifrån sig med båda händerna, nej
det där kan hon absolut inte hålla med om. Det finns
stora skillnader mellan blocken och det är bland annat

sådant som facket måste hjälpa till med att förklara för
människor.
– Det är helt klart en himla skillnad, ur LOs perspektiv.
Sedan hade skillnaderna varit ännu större om det funnits
mer pengar och om regeringen haft majoritet.
– Men med en borgerlig regering får vi antifackliga förändringar som ett brev på posten. Det såg vi redan under
den förra mandatperioden hur man försämrade lagen om
anställningsskydd, las, och reglerna kring visstidsanställning. Borgerliga regeringar går hand i hand med arbetsgivarna, helt klart.
Hon berättar om alla fackliga som satt och ringde runt
före valen 2014, framför allt till arbetslösa och som inte
finns på någon arbetsplats.
– Då kunde vi i lugn och ro förklara var skiljelinjerna mellan blocken går någonstans. Det är tyvärr väldigt
många som tror att allt vi har, det har vi för all framtid.
Att det är något som bara regnat ner på oss, men så är det
ju tyvärr inte.
Ingela Edlund erinrar om daglönearbetarna i början
av 1900-talet och jämför med att vi idag har ungdomar
som sover med mobilen under kudden för att inte missa
en dags jobb. Det är grupper som facket har svårt att nå
eftersom de flyter runt på olika arbetsplatser.
– Det är därför som facket måste finnas ute bland folk.
Jag ser framför mig att vi kan prata om facket även när vi
hjälper flyktingar, vi kan göra det överallt.
– Unga i undersökningar säger att de kan tänka sig att
gå med i facket om de ser att de har en nytta av det. Men
de vet inte vilken nytta de har.

Europafacket enat

Även om LO tror att Sverige klarar många flyktingar, är
det viktigt att länderna i Europa delar på bördan, tycker
Ingela Edlund. Hon sätter sitt hopp till Stefan Löfvens
förhandlingar med andra statsöverhuvuden.
Europasamarbetet har blivit allt viktigare även för facket. Ju mer gränsöverskridande näringsliv och arbetskraft,
ju större behov av gemensamma insatser för att säkra
arbetsvillkor och löner.
LO och Socialdemokraterna har drivit på att införa ett
socialt protokoll i EU som ska balansera ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på
EUs inre marknad. Vid Europafackets senaste kongress
beslutades dels att arbeta för att få igenom det sociala
protokollet, dels att formulera en strategi mot främlingsfientlighet och rasism.
Varför är det så viktigt att just facket agerar mot främlingsfientlighet och rasism?
– Det är i högsta grad en facklig fråga och det är en
arbetsmiljöfråga. Man ska inte behöva vara rädd för att
ta skit på sin arbetsplats, eller bli spottad på eller kanske
till och med mördad.
– Rasism och främlingsfientlighet är grova former av
mobbning.
Det var inte helt lätt att få med facket i alla länder, i
synnerhet i östra Europa finns stater där mänskliga rättigheter inte står lika högt i kurs. Men till sist enades hela
Europafacket.
Kampen mot växande högerpopulism och SDs systerpartier pågår överallt i Europa.
– Man ska inte ignorera dem, det gjorde vi i början. Det
var dumt. Men vi ska lägga förslag som de kan reagera på.
Vi ska inte springa efter dem och bemöta alla förslag som
de kommer med.
– Vi kan möta deras siffror med hjärtat i våra värderingar.
Anna-Lena Lodenius

”Vi kan prata om facket även
när vi hjälper flyktingar, vi kan
göra det överallt.”
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SD gör skillnad på
människor, är emot facket
och på högerns sida
SD är ett parti det inte går att lita på. Det vänder kappan efter vinden,
senast efter påtryckningar från riskkapitalister om att få plocka ut vinster
från välfärden. Det enda man kan vara riktigt säker på om partiet är att de är
emot facket, står på högerns sida och kommer att skylla på invandrarna.
Rötter i nynazismen

Partiet tänker nu rösta med alliansen för
att riskkapitalet ska kunna fortsätta att
plocka ut skattepengar ur skola, vård och
omsorg. Några bjudmiddagar hos riskkapitalbolagen var tydligen tillräckligt för att
Jimmie Åkesson skulle gå emot sin tidigare
politik.

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt
parti med rötterna i nynazismen. Det bildades av nazister 1988.
Partiet gör skillnad på oss människor
beroende på var vi är födda och vilka rötter
vi har. Detta är SDs främsta prioritering.
Den politiska udden riktas särskilt mot
flyktingar, muslimer och romer, men också
mot fackliga organisationer.
De slår mot alla de arbetare som har
invandrat hit, eller vars föräldrar som har
gjort det. Ett besök i vården, ett barn i förskola, en släkting på äldreboende, en tur
med bussen – och man ser hur många det
är av LO-förbundens medlemmar, av Sveriges arbetare, som troligen startade sitt liv
någon annanstans.

Röstar mot välfärden

illustration: Robert Nyberg

SD är inte ett parti som andra. Men SD
är ett parti som måste bemötas.
Partiet slår mot arbetarrörelsen och alla
arbetare som upprätthåller vår välfärd.
Alla som tagit sig ända hit för ett bättre
liv; ett liv överhuvudtaget. Alla som gör
livet möjligt för oss andra, för hela Sverige.
Det är emot alla dessa människor som SD
vänder sig emot.
Det är ett hån, ett hot, mot oss alla.

Röstar med de borgerliga

När de borgerliga partierna satt i regeringsställning röstade SD med dem i 80
procent av de blockskiljande omröstningarna i riksdagen.
Det var endast tack vare stödet från SD
som alliansen kunde regera 2010–2014.
Med hjälp av SD kunde Reinfeldts regering stoppa socialdemokratiska förslag om
bättre sjukförsäkring, rätt till heltid och
färre otrygga visstidsanställningar. Och
det var tillsammans med SD som alliansen

för ett år sedan kunde rösta ner den S-ledda regeringens budget, vilket bland annat
innebar ett nej till höjd a-kassa.
Det är alltså ingen tvekan om att SD är
ett parti på yttersta högerkanten. På senare tid har deras högerprofil blivit om möjligt ännu tydligare.

fakta lo-material i skrift och på nätet
Upp till kamp mot näthatet (2015)
Lathund om olika typer av näthat och hur näthat kan bemötas.
Alla kan göra något (2015)
Studiematerial om allas lika värde och rätt. Ett tema är att rasism och
främlingsfientlighet står i konflikt med LOs grundläggande värderingar.
Materialet ger också aktuell information om högerextremism,
om hur man ska uppnå rättvisa villkor i arbetslivet samt om
villkoren för anställda inom olika LO-branscher.
SD – ett arbetarfientligt och antifackligt parti (2014)
Skrift om SDs antifackliga åsikter. Ger en historisk
tillbakablick och visar var SD står i dag.

Tidigare ville SD begränsa vinstuttagen
ur välfärden. Det var inte så konstigt eftersom det är vad de flesta av deras väljare
vill, liksom en majoritet av svenska folket.
Men efter att ha uppvaktats av Svenskt
Näringsliv, de stora riskkapitalbolagen
och högerns egen lobbyfirma Kreab är SD
plötsligt anhängare av vinster i välfärden.

Nu hotar SD med att rösta för Moderaternas budget om deras eget budgetförslag
röstas ner. Några exempel ur den moderata budgetmotionen är att sänka skatten
genom ännu ett jobbskatteavdrag, samt
att sänka a-kassan och de redan låga lägstalönerna. Och att säga nej till fler anställda i äldreomsorgen.
SD vill också krympa välfärden genom
att de kommunala statsbidragen – alltså de pengar som går till Sveriges skola,
vård och omsorg – ska minskas med totalt
90 miljarder kronor de kommande fyra
åren.
Alla som kan räkna förstår att det innebär massiva besparingar i verksamheterna, med uppsägningar av personal.
Men SD behöver inte stödja en moderat
budgetmotion för att bevisa sitt stöd för
arbetsgivarsidan. Partiet har själva motionerat i riksdagen om att begränsa strejkrätten.
Andra antifackliga förslag är att
inskränka rätten till sympatiåtgärder, til�låta fler undantag i lagen om anställningsskydd och införa obligatorisk a-kassa.
Vidare har partiet röstat emot en höjning av a-kassan, sagt nej till en nollvision
mot dödsolyckor på jobbet, nej till bättre
företagshälsovård och nej till meddelarfrihet för anställda i privata välfärdsföretag.
l

fakta lo-filmer
Sverigedemokraterna, ett parti som andra?
Se filmen och bilda dig en egen uppfattning!
www.facebook.com/loisverige
Så röstar SD för en arbetarfientlig politik i riksdagen (2015)
Film som granskar den politik SD inte vill prata om.
www.facebook.com/LOiSverige/videos/10153255247461239
SDs vinstbluff avslöjad (2015)
Film som visar att SD blivit positiva till vinster i välfärden efter p åtryckningar
från näringslivet.
www.facebook.com/LOiSverige/videos/10153247478776239
SD döljer sina nedskärningar i välfärden (2015)
Film där SDs välfärdspolitik sågas.
www.facebook.com/LOiSverige/videos/10153235027461239
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Anna Palmér och
Staffan Lindström från
LO-distriktet i
Västsverige.

Snabbspår till jobb
Det avgjort största hindret för att få ett jobb är brist på gymnasieutbildning.
Det gäller för inrikes och utrikes födda.
Anna Palmér och Staffan Lindström från LO-distriktet i Västsverige har
undersökt arbetsmarknaden i Göteborg och Västra Götaland och hittar
nya snabbspår till jobb.
Gymnasieutbildning avgörande

Det avgjort största hindret för att få ett jobb är brist på
gymnasieutbildning. Det gäller för inrikes och utrikes
födda.
Skillnaden är väldigt liten i sysselsättning mellan
svenskar och utrikes födda för personer som varit i landet
fyra år jämfört med tio år.
Det skriver rapportförfattarna Anna Palmér och Staffan
Lindström från LO-distriktet i Västsverige i rapporten Etablerad som undersökt arbetsmarknaden i Västra Götaland
och Västsverige genom intervjuer med politiker, arbetsförmedlare och fackligt aktiva i Göteborg och Gullspång.
– Om vi får ut nyanlända och andra utrikes födda
snabbt på arbetsmarknaden kommer de att bli en stor
tillgång för Sverige och ge ett bättre liv för den enskilde,
säger Anna Palmér.
Göteborg har omorganiserat för en effektivare politik
för dem som står långt från arbetsmarknaden. Ett kompetenscenter har precis öppnats i Gamlestaden i höst. Det är
ett pilotprojekt som ska få efterföljare i Angered, Hisingen
och Västra Frölunda 2016.
Kompetenscenter känns så självklara att man undrar
varför alla inte redan har det.
– Tanken är att samla kompetens på ett ställe, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, arbetsförmedling, socialtjänst och näringsliv.
Det innebär också en nära samverkan med folkhögskolorna, det civila samhället och fackliga organisationer.
– Nu kommer den enskilda individen inte behöva gå
runt till en massa olika ställen. Om Arbetsförmedlingen
föreslår kompletterande utbildning så finns de utbildningsansvariga i rummet bredvid, säger Anna Palmér.

Snabb utbildning till jobb

Göteborg har insett behovet av att lyssna på lokala
näringslivet och av skräddarsydda utbildningar i samarbete med lokala företag. Flexication är ett lokalt begrepp
i staden för snabbutbildningar på sju–åtta veckor.
– Ett gott exempel är en städfirma i Gårdsten som sökte
anställda i den egna stadsdelen och utbildade dem. De var
nya på arbetsmarknaden med lokal förankring.
– Kockar har snabbutbildats och Volvo snabbutbildade 470 truckförare som alla fick jobb. Det är tre veckors
utbildning för truckförarkort. Flygplatsen behöver också
anställa och det är många ungdomar som skulle få en
anställning om de hade det körkort som behövs för att
vara anställningsbar där, berättar Anna Palmér.

Sociala hänsyn vid upphandlingar är något som kan
komma att betyda mycket i Göteborg. Staden gör stora
upphandlingar.
– Då kan vi kräva att man tar in x antal arbetslösa som
bor i området. Det går att ställa de kraven vid upphandlingar i minst hälften av alla upphandlingar.
– Där är vi inte ännu, säger Staffan Lindström.
Enligt Arbetsförmedlingen kräver de jobb man får
in en annan kompetens än de arbetslösa har. Det finns
många överkvalificerade som tar enklare arbeten. Om de
får kortare matchande vidareutbildning släpper de sina
nuvarande jobb.
– Här talar vi om en jobbkedja. När man ger undersköterskor som finns på arbetsmarknaden möjlighet att
vidareutbilda sig till sjuksköterskor eller om man har jobbat länge inom förskolan och får en kortare utbildning
till förskollärare får man en annan arbetsmarknad och
släpper sina tidigare platser. Det är den vägen vi ska gå,
anser Anna Palmér.

Låglönejobb inget för Sverige

Det finns inget internationellt samband mellan låga löner
och lägre arbetslöshet. Länder med stor låglönesektor har
ändå hög ungdomsarbetslöshet. Priset på arbetskraften
är inte problemet.
– Att man har överkvalificerade personer på låglönejobb är däremot ett problem medan vi har svårt att tillsätta kvalificerade eller halvkvalificerade jobb för att det
saknas kompetens. Om vi får in den kompetensen kan
arbetslösa få in en fot på arbetsmarknaden.
Om lönerna inte går att leva på tar man flera jobb och
då tar man ytterligare utrymme på arbetsmarknaden.
– Den som redan har ett jobb har lättare att få ett jobb. Vi

fakta lo-r apport
Se även rapporten
Etablering i skuggan
av hög arbetslöshet,
skillnadsskapande och
migrationseffekter från
LO 2015. LOs utredare
Ulrika Vedin skriver där
att en viktig förklaring till
att utrikes födda med upp
till tio år i Sverige har en
särskilt svag ställning på

svensk arbetsmarknad är
höga krav för att få arbete
när arbetslösheten är
hög och att de stödjande
etableringsinsatserna
fungerar dåligt. Maktstrukturerna klass, kön
och etnicitet samspelar
och gör att skillnaderna
på arbetsmarknaden och i
arbetslivet är stora.

ser på ungdomskurserna att det inte är ovanligt att man har
tre jobb, ofta osäkra och tillfälliga, berättar Anna Palmér.
Snabb validering är viktig men görs inte.
– Man ska inte behöva vänta med svenskundervisning
tills man har fått asyl. Validering görs inte för nyanlända.
Ingen frågar vad man gjort tidigare. Det kan ta upp till 13
månader.
– Då har man varit exkluderad i över ett år, säger hon.
Strukturell diskriminering innebär att det är svårare
för människor med utländska namn eller utomeuropeiskt
utseende att få jobb. Generellt sett har vi en uppdelad
arbetsmarknad med kvinno- och mansarbetsplatser. Urvalet görs efter hur man själv ser ut.
– Man känner sig kanske vidsynt och för mångfald men
när valet står mellan två kandidater är det lätt att välja
den man känner igen, säger Staffan Lindström.

Motverkar rasism

Jobbskapande aktiviteter är ett bra sätt att motverka
rasism. Det handlar om att inte vara utanför arbetsmarknaden.
Om man har jobb eller är sysselsatt bidrar man med
något. Enligt folk är man mindre invandrare ju högre
inkomst eller tjänstegrad man har, menar Anna Palmér.
– Man pratar inte lika ofta om indier, som är civilingenjörer och jobbar på Astra Zeneca, som invandrare, menar
Anna Palmér.
Den stora brist vi har på undersköterskor skulle kunna
förbättras med validering. En undersköterskeutbildning
för vuxna med annan livserfarenhet skulle kunna täcka
behov inom äldrevården.
– Det är en helt annan utbildning än för en 16-åring.
Livskunskap är också något man kan omsätta.

Skillnaden är språket

Lösningarna för nyanlända är samma som för alla andra.
Skillnaden är att man inte har språket med sig.
Det som behövs är en individuell bedömning som kan
bestå av små eller stora insatser, något som är lönsamt på
lång sikt.
– Och en sak till, säger Anna Palmér, yrkesspråk. Att
blanda praktik med yrkesspråk, ge mig sprutan, var finns
plåster, kan motivera till andra språkstudier.
– Och har man ingen bostad eller infrastruktur mellan
jobb och bostad, tillägger Staffan Lindström, så hjälper
det inte att man har ett jobb.
Christina Jonsson
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Sverige behöv
Prognosen pekar på att Sverige i år kommer att ta emot 160 000 människor på
flykt. Första veckan i november sökte 10 201 personer asyl i Sverige. Dagens
situation är inte hållbar. Landet kan inte längre ta emot människor på det sätt
som skulle önskas.
Samtidigt är det så att Sverige kommer att behöva invandring. Behov finns
om att återbesätta en halv miljon tjänster i vården inom tio år. Invandring är
en förutsättning för att faktiskt klara av besättningen i äldreomsorgen.
Flyktingkrisens utmaningar

Flyktingkrisens utmaningar ser olika ut beroende på
tidshorisont.
Akut handlar det om att utforma mottagningen på ett
effektivt sätt, anordna bostäder och klara barnens skolgång. De nyanlända behöver få fotfäste på rätt plats på
arbetsmarknaden. Stora utmaningar väntar för att skala
upp den den offentliga välfärden och öka bostadsbeståndet.
Utmaningarna kommer att bli större och mer långvariga ju längre tid som Sverige har en flyktingmottagning
på dagens nivå. Det är självklart inte möjligt att under
en längre tid fortsätta ha en mottagning som uppgår till
10 000 personer i veckan.
I detta läge har regeringen förhandlat fram insatser
för att skapa ordning och reda i mottagandet, bättre etablering och minskade kostnader. Regeringen har visat
ansvarstagande och vägen till politisk samling.

Historielös rädsla för invandring

Flyktingkrisen utgör en historiskt stor utmaning för Sverige. Men samtidigt har invandringsvågor till Sverige
sammanfallit med epoker då vårt land utvecklats mest.
Historien ger oss inga skäl att betrakta immigration som
problem – tvärtom kan dess betydelse för välståndet i landet knappast överskattas, menar professorn i historia vid
Lunds universitet Dick Harrison.
En tidig invandringsvåg sammanföll med den svenska
industrins uppkomst och utveckling på 1800-talet, paradoxalt nog samtidigt som många svenskar bröt upp från
sina gårdar för att själva bli driftiga immigranter i USA.
– Många av de arbetare, förmän, chefer och kapitalägare som byggde upp bruksnäringar, företag och fabriker
var första eller andra generationens invandrare, påpekar
Dick Harrison.
En senare invandringsvåg ägde rum mellan 1950-talet
och 1970-talet, parallellt med att folkhemmet blomstrade
och välfärdsstaten etablerades. Det hade aldrig gått utan
arbetskraftsinvandringen av finländare, jugoslaver, greker och många fler, vartill kom flyktingar från Baltikum
under andra världskriget, Ungern 1956, Grekland 1967,
Polen och Tjeckoslovakien 1968 samt Chile 1973, för att
nämna några exempel.
– Den överväldigande majoriteten av alla dessa nykomlingar bidrog kraftigt till ekonomins expansion och kostade samhället föga, hävdar Dick Harrison.
– Den genomsnittliga immigranten, i synnerhet den
renodlade arbetsinvandraren, betalade betydligt mer i
skatt än han eller hon kostade i form av bidrag och pension. Flyktinginvandrarna var förvisso initialt kostsamma
men kom snart, när de slussats in i arbetslivet, att bidra
till samhällsutvecklingen.
Flyktingströmmar tillhör de aspekter av historien som
vi brukar lägga till handlingarna så fort vi kan. Därmed
väljer vi bort erfarenheter som är guld värda när klockan
klämtar för nästa inbördeskrig, menar Dick Harrison.

– Mellan 1985 och 1990 sökte omkring 120 000
människor asyl i Sverige. I tidningarnas debattartiklar
letar jag förgäves efter hänvisningar till de erfarenheter som gjordes på 1990-talet, när vi tog emot en smärre folkvandring av hjälpsökande från krigszonerna i det
forna Jugoslavien; enbart 1993–94 anlände cirka 80 000
människor, framhåller Dick Harrison.
De problemformuleringar som kännetecknar dagens
debatt är nästan uteslutande att söka i de senaste femton årens historia, när flyktingströmmarna åter började
öka efter en period av låga siffror under andra hälften av
1990-talet, menar Dick Harrison.
År 1999 mottog Sverige 11 000 asylsökande. År 2002
hade antalet stigit till det tredubbla. År 2007 anlände 36
207 människor.
– Det är detta korta nutidsperspektiv som färgar av sig

på SDs politiska retorik och som blockerar för en större
förståelse av situationen, anser Dick Harrison.

Största misstaget

Det största misstaget – sett ur historisk synvinkel – med
dagens invandrar- och flyktingpolitik är att etablissemanget har vant sig vid att uppfatta frågan som ett problem, något som bara är att förknippa med kostnader,
menar Dick Harrison.
Oviljan att ta till sig det förflutnas erfarenheter har förvandlat en resurs till ett problem.
– Sanningen är att all fredlig invandring genom tiderna
har varit långsiktigt lönsam för mottagarlandet och mottagarbefolkningarna. Vi har överväldigande belägg för att
invandrare – även flyktingar – är resurser, inte problem.
– Egentligen borde staterna kämpa för att få ta emot så
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ver invandring
foto: lars forsstedt

All invandring har genom tiderna varit långsiktigt lönsam för landet och
befolkningen dit de har kommit, menar historikern Dick Harrison.
Invandringen har varit en god affär för Sverige, säger Sandro Scocco från
tankesmedjan Arena Idé.
Invandring kan innebära betydande intäkter genom ökad export, import
och utländska investeringar, framhåller Andreas Hatzigeorgiou från Svenskt
Näringslivs forskningsinstitut Ratio.
Utifrån beräkningar av kostnader och intäkter av invandring sedan 1950 konstaterar rapportförfattarna att motsättningen mellan invandring och välfärd är en myt.
Tvärtom har Sverige haft råd att satsa betydligt mer tack
vare invandringen.
– Invandringen har varit en god affär för Sverige och
avgörande för vår ekonomi, hävdar Sandro Scocco.

900 förlorade miljarder med SD

900 miljarder. 22 procents högre tillväxt. Och 2,5 miljoner
invånare. Det är vad Sverige har tjänat på invandringen
enligt rapporten från Arena Idé.
Utan invandrare hade Sverige i dag haft 2,5 miljoner
färre invånare och ekonomin varit en dryg femtedel mindre.
– 900 miljarder är den sammanlagda vinsten av invandringen mellan 1950 och 2014, säger Sandro Scocco.
– Utan efterkrigstidens tillskott av utlandsfödda skattebetalare hade skattkistan saknat i snitt 65 miljarder per
år. Om vi inte hade haft invandring skulle skatten behöva
vara 65 miljarder kronor högre för att behålla dagens nivå
på utgifter för försvar och infrastruktur med mera.
Vi hade inte haft råd med lika många vägar och lika
mycket järnväg, försvaret hade varit mindre och forskningen av lägre kvalitet. Lite förenklat, menar Sandro Scocco, kan man säga att invandringen har betalat
gemensamma investeringar i försvar, infrastruktur och
grundforskning.
– Det är också viktigt att invandringen fortsätter. SDs
politik skulle få allvarliga konsekvenser för vår tillväxt,
menar Sandro Scocco.

Fler som arbetar

många flyktingar som möjligt! Ju fler begåvade, energiska
och i framtiden inkomstbringande landsmän, desto bättre.

Invandring en god affär

Ett resonemang på samma tema förs av Sandro Scocco,
chefsekonom på Arena Idé, och docenten i ekonomisk
historia vid Umeå universitet Lars Fredrik Andersson, i
rapporten 900 miljarder skäl att uppskatta invandring.
Den analyserar invandringens effekter på de offentliga
finanserna i Sverige 1950–2014.
Rapporten tar sikte mot att det i debatten har målats
upp en bild av att kostnaderna för invandringen tränger
undan andra angelägna utgifter, såsom satsningar på äldreomsorg eller skola. Svaret är ett entydigt nej.
– Det innebär att SDs idé om att finansiera försvarsutgifter eller att rädda äldreomsorgen genom minskad
invandring inte stämmer, säger Sandro Scocco.

Invandringen var mer lönsam på 1960- och 70-talen.
– Att den fortfarande går plus beror på att det bland de
utrikes födda finns färre kostnadskrävande äldre och fler
i förvärvsarbetande ålder jämfört med gruppen inrikes
födda, säger Sandro Scocco.
Därför kan de utrikes födda, trots lägre sysselsättningsgrad, finansiera samhällets kostnader för den egna gruppens konsumtion av samhällstjänster och transfereringar.
Det räcker att runt sex av tio av 15–74-åringarna har ett
jobb och betalar skatt för att de utrikes föddas ekvation
ska gå ihop. Det är i linje med dagens sysselsättningsgrad
på 59 procent.
För att gruppen inrikes födda ska betala för alla ”sina”
gamla krävs däremot att närmare sju av tio har jobb och
betalar skatt. Sysselsättningsgraden för infödda låg på 66
procent 2014.
– Invandringen innebär ofta stora kostnader i början,
men all invandring bör ses som investering, menar Sandro
Scocco. Han jämför med barn: de kostar under uppväxten, men betalar tillbaka när de börjar jobba.
Huvudfrågan är, enligt Sandro Scocco, att optimera
investeringen genom att avväga initiala kostnader för
utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och sociala insatser
mot förväntad framtida avkastning.
– Helt avgörande för integrationen är läget på arbetsmarknaden. Klarar vi att hålla någorlunda fart på den så
blir invandringen en bra affär, annars inte.

Invandring för export och tillväxt

Nationalekonomerna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus
Lodefalk är också inne på att det ger en missvisande bild
att bara se invandringens kostnader.
– I en ny rapport finner vi att invandring kan innebära betydande intäkter genom ökad export, import och
utländska investeringar. Invandringen ökar Sveriges
export och gynnar tillväxten, enligt rapportförfattarna.
Rapporten, som är beställd av Delegationen för migrationsstudier (Delmi), är den mest omfattande forskningsgenomgång som hittills genomförts.
– Vi kan utifrån drygt hundra studier dra flera viktiga
slutsatser om migrationens möjlighet att underlätta internationalisering, men samtidigt konstatera att sambanden
inte är entydiga.
Färska siffror tyder på att ett flertal av svenskarna nu
anser att invandring generellt haft en negativ inverkan
på landet. En bidragande orsak kan vara att det har blivit
vanligare att likställa migration med kostnader för asylmottagning, tror Andreas Hatzigeorgiou och Magnus
Lodefalk.
– Kopplingen mellan migration och internationalisering
har därför hamnat mer i skymundan. För exportorienterade länder såsom Sverige är detta problematiskt då internationell handel utgör en hörnsten för jobb och välstånd.
– Både in- och utvandring har möjlighet att påverka
företags och länders internationalisering. Migranter kan
bidra till att bygga kommersiella broar mellan sina nuvarande hemländer och sina födelseländer, enligt rapportförfattarna.
De flesta studier som genomförts för enskilda länder
eller grupper av länder har funnit stöd för att migration
är positivt sammankopplad med ökad handel samt gränsöverskridande investeringar. Om invandringen från ett
visst land ökar med en procent är detta sammankopplat
med ungefär 0,2 procent högre utrikeshandel och 0,2–
0,3 procent högre stock av utländska direktinvesteringar i genomsnitt, framhåller Andreas Hatzigeorgiou och
Magnus Lodefalk.
– För ett land som liknar Sveriges så motsvarar det
drygt två extra miljarder kronor i varuexport och minst
fyra extra miljarder i investeringar.

Invandring inget homogent begrepp

Invandring är inte ett homogent begrepp, konstaterar rapportförfattarna. Invandring innefattar människor på flykt
från krig. Men också talanger som Sverige måste kriga om
att attrahera.
– Därför måste asylmottagandet hanteras på ett bra sätt
så att den generella opinionen emot invandring inte ökar.
– Det finns givetvis kostnader förknippade med invandring men det är viktigt att också peka på vinsterna. Sverige
måste förbli öppet för att klara den globala konkurrensen, avslutar Andreas Hatzigeorgiou, filosofie doktor i
nationalekonomi, verksam vid Svenskt Näringslivs forskningsinstitut Ratio och chefsekonom på Stockholms Handelskammare, samt Magnus Lodefalk, ekonomie doktor
och forskare vid Örebro universitet.
l
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Facklig närvaro
mot rasism
Hur ser det ut på landets arbetsplatser i kampen mot rasism och människoförakt? Och vad kan göras för att vända de fientliga vindarna?
LO-aktuellt tar pulsen på arbetsplatserna genom att fråga 21 fackliga
företrädare. Intervjuerna visar att det har blivit mer vanligt med rasistiska
och nedsättande attityder.
En förklaring är att högerextrema sajter på nätet bidrar till att skapa en
råare ton i samhället. De fackliga representanterna är överens om att kampen
mot främlingsfientlighet måste föras varje dag. Det finns ingen quick fix,
men metoderna som beskrivs nedan kan prövas.
Gemensamt för alla är att facket måste vara aktivt och synligt. Facklig
närvaro är avgörande mot rasismen!

”Hatsajterna har skapat ett hårdare samhälle”

Främlingsfientlighet
på arbetsplatsen

Även på sin arbetsplats har Claudia
Pedrini mött främlingsfientliga åsikter. Hon berättar om kolleger som
sagt att de visserligen inte är rasister
men att det är ”fakta att muslimer
inte är civiliserade”.
– Det är det typiska mönstret,
att dra alla i en grupp över en kam.

Tyvärr tycker jag det har blivit mer
legitimt att uttrycka sig på det här sättet. Det har fått en större acceptans i
samhället. När jag kritiserar sådana
yttranden brukar jag få höra att vi har
yttrandefrihet i Sverige. Ja, visst har
vi yttrandefrihet, men en del åsikter
som är lagliga att föra fram kan ändå
vara djupt stötande.
– En orsak till det hårdare klimatet tror jag är SDs framgångar. Deras
retorik påverkar hela samhällsklimatet. Jag har också mött personer som
hämtar sina ”fakta” från främlingsfientliga sajter som Avpixlat. Jag
brukar påpeka att de ska kontrollera
Avpixlats källor. Högerextrema sajter har för vana att blanda sanna och
osanna påståenden i en enda röra.
Hur främlingsfientligheten ska
bemötas diskuteras inom Kommunal. Samtidigt säger Claudia Pedrini
att det är andra frågor som står i förgrunden.
– Stressen har ökat. Undersköterskor och vårdbiträden ska utföra fler
och fler arbetsuppgifter och väldigt
ofta saknas personal. Kommunen får
inte tag i timvikarier. Det leder i sin
tur till att de anställda gör misstag
när de exempelvis ska lyfta patienter,
vilket leder till förslitningsskador. Det
finns alltså ett samband mellan stressen och de fysiska skadorna.
– Sedan är det väldigt få skador
som blir godkända som arbetsskador. De flesta försäkringsfall som
vi driver slutar med ett avslag. Ett
annat problem är att det ofta är en

”

De är
inte det
minsta
intresserade
av att
diskutera
stressen
inom
vården.

snabb rotation av chefer inom vården. Det skapar en känsla av att ingen tar ansvar.
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Claudia Pedrini arbetar
på natten som undersköterska i Göteborg. Hon har flera
uppdrag inom Kommunal,
bland annat som fackligt-politiskt ansvarig i sektionen.
– Tidigare bodde jag i Bergsjön, ett bostadsområde
med många utrikes födda
och många med låga inkomster. Då fick jag ofta höra
kränkande kommentarer.
Som att de flesta som bodde
där skulle vara kriminella och
man därför var tvungen att ha
en järndörr för att skydda sin
lägenhet från inbrott.
– Jag svarade att de flesta
våldsbrotten tvärtom sker i
centrala Göteborg och att jag
inte alls hade någon järndörr.

De verkliga problemen

Claudia Pedrini fruktar att högerpopulisternas argumentation ska flytta
debatten från de verkliga problemen.
– De är inte det minsta intresserade av att diskutera stressen inom
vården.
Claudia Pedrini har också blivit
utsatt för personliga kränkningar.
Hon är född i Rumänien och har blivit
påhoppad på grund av sin utländska
bakgrund.
– Det värsta var den gången då
en kollega kallade mina barn för en
”korsning mellan en gris och en apa”.
Då gick jag bara ut ur rummet och
drog ett djupt andetag!
Tiggarnas situation är något som
intresserar henne. Genom rumänska som modersmål kan hon prata
direkt med rumänska tiggare.
– Ofta hävdas det att tiggeriet skulle vara organiserat, att det är en boss
som styr och organiserar allting. När
jag pratar direkt med tiggarna får jag
en annan bild.
– I någon mening är förstås resan
till Sverige och verksamheten organiserad, men inte i en brottslig betydelse. Exempelvis är det någon som
ansvarar för resan, det finns också
ofta släktingar i hemlandet som tar
hand om barnen när föräldrarna är
i Sverige.
En tiggare som hon fick en särskild

Claudia Pedrini: ”Högerpopulister
vill aldrig diskutera klassamhället.
På den punkten är de blinda.”

kontakt med var en man från Rumänien som brukade sitta på Järntorget
i Göteborg.
– Jag brukade alltid prata med
honom. Under en period var också
hans fru med honom. Deras dotter
var kvar i Rumänien och jag gav dem
en skolryggsäck som jag visste att de
behövde.
– Hustrun grät och sade att det
sparade en massa pengar för dem.
Dottern behövde en ryggsäck och för
dem hade det varit en stor utgift.

Mats Wingborg
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”Utlandsfödda arbetare diskrimineras”

Arbetsmiljön

Arbetsmiljön är den stora frågan för
Kommunal, enligt Despina Mavokostidou.
– Inom vården handlar det om två
saker. Dels om tunga lyft som leder
till problem med rygg och axlar. Dels
om den psykosociala miljön, med allt
större stress på grund av konstant
underbemanning. Tyvärr är arbetsgivarna ofta dåliga på arbetsmiljö och
ekonomin pressad.
– Sedan finns många anställda som
inte vet vad de har för rättigheter.
Strukturell diskriminering finns
när det gäller arbetsmiljön, menar

Despina Mavokostidou. Inom flera
av de sektorer där jobbet är särskilt
pressat är en stor del av arbetstagarna utlandsfödda.
– Det handlar bland annat om
rut-sektorn, det vill säga städning i
andras hem, men också om personliga assistenter. Inom dessa sektorer
är det många som jobbar deltid och
anställningarna är osäkra. Det skapar stress och osäkerhet, samtidigt
som väldigt få vågar säga ifrån, säger
Despina Mavokostidou.
– Många är också rädda för att kontakta facket. De fruktar att de ska bli
av med sina jobb om de upplevs som
bråkiga.
Samband finns mellan diskriminering och främlingsfientliga stämningar, enligt Despina Mavokostidou.
Om samhället behandlar en grupp av
människor illa blir det mer legitimt
att uttrycka sig nedsättande.
Hon brukar alltid fråga sig själv
vad som ligger bakom rasistiska kommentarer. Vad har personen upplevt?
Hur har de fått sina åsikter?
– Jag markerar vad jag tycker, men
tycker också det är viktigt att lyssna
och ta människor på allvar. Ska man
förändra en persons attityd går det
inte att bara slå honom eller henne
i huvudet.
Hennes erfarenhet är att många av
dem som uttrycker sig rasistiskt är oerhört bittra på samhället. Inte sällan är

foto: mats wingborg

Despina Mavokostidou är
anställd som undersköterska av Attendo i Stockholm.
Hon är aktiv i Kommunal och
regionalt skyddsombud.
Hon håller också i medlemsutbildningar om fackliga
försäkringar.
– Många utlandsfödda
medlemmar är rädda för att
ställa krav. Men om de inte
säger ifrån riskerar de att bli
utnyttjade, säger Despina
Mavokostidou.

”En aktiv
fackföreningsrörelse
är bästa sättet att
motverka rasism och
högerpopulism.”

Despina Mavokostidou: ”Om samhället behandlar en grupp människor illa blir det legitimt
att uttrycka sig nedsättande mot dem.”

på facklig utbildning. Det ger
resultat.
– En aktiv fackföreningsrörelse är bästa sättet att motverka
rasism och högerpopulism,.

Mats Wingborg

de också nedvärderande mot facket.
– En slutsats är att facket måste
bli ännu mer närvarande på arbetsplatserna. Det gäller att synas, att
medlemmarna vet vilka som är deras
företrädare. Vi måste också satsa mer

”Högerpopulism står i strid med den fackliga idén”
Håkan Kraby arbetar som
lastbilschaufför på Gotland.
Han är facklig studieorganisatör inom Transport och
vice ordförande i LO-distriktet. Dessutom är han ansvarig för distriktets ungdomsutbildningar.
– Min princip är att agera direkt på främlingsfientliga uttalanden. Men jag vet att det
finns många som inte vågar
ta debatterna i fikarummen.
Skyll inte på chaufförerna

– Det här är en central fråga för
Transport. Vi vet att det existerar en
omfattande illegal cabotagetrafik.
Det underminerar våra kollektivavtal.
– Jag har också hört lastbilschaufförer som skyller problem
med arbetslöshet eller låga löner i
Sverige på ”polacker och östeuropéer”. Då svarar jag att vi i stället ska
anklaga deras arbetsgivare. Det är
arbetsgivarna som dumpar villkoren
och bryter mot gällande lagar. Felet
är inte att fattiga östeuropéer slåss
för att få pengar till hyra och mat på
bordet.
Ännu grövre och mer främlingsfientliga uttalanden har Håkan

Kraby vid flera tillfällen hört i lastbilschaufförernas fikarum. Nyligen
handlade det om ett våldsbrott som
uppmärksammades i medierna och
där en person utan grund hävdade att
det ”antagligen är en utlänning som
ligger bakom”.
Härom dagen hörde Håkan Kraby en annan kommentar som fick
honom att reagera, nämligen att ”det
är jobbigt att höra så mycket om kriget i Syrien”.
– Jag brukar försöka lugna ner
debatten. Jag ställer mig alltid frågan
varför personen uttrycker sig på det
här sättet. Känner han eller hon sig
pressad? Vad ligger bakom?
– Min bild är att många i samhäl-

När transportörer från andra
EU-länder befinner sig i Sverige har
de rätt att utföra ytterligare transporter inom Sverige. Men transportören
får utföra högst tre sådana transporter under en period av sju dagar.
Överskrids dessa gränser är transporterna illegala.

foto: mats wingborg

För att vara lastbilschaufför kör
Håkan Kraby ganska korta sträckor.
För det mesta bara inom Visby tätort.
Ofta handlar det om att transportera
gods till eller från hamnen.
Det är också sällan som utländska
transportbolag är närvarande på Gotland, men det förekommer.
– Framför allt handlar det om
transport av torrmjölk från mejeriet i
Visby till livsmedelsindustrier i Tyskland och södra Europa. Torrmjölk är
en viktig ingrediens i bland annat
choklad och välling.

Håkan Kraby: ”Typiskt för högerpopulister och nationalister är att
de försöker peka ut en syndabock som inte är den egentliga orsaken
till problemen.”

”

Felet är inte
att fattiga
östeuropéer
slåss för att
få pengar
till hyra
och mat på
bordet.

let i dag känner sig övergivna av
politiken. En del är oroliga för sin
privata ekonomi eller för att bli
arbetslösa. Det kan också finnas
andra orsaker till att man inte
trivs med sitt liv. Men en del vill
inte erkänna roten till problemen, i stället försöker man hitta
en syndabock.

Enkla lösningar på
komplicerade problem

Kännetecknet på högerpopulister är att de försöker komma med
enkla lösningar på komplicerade
problem, enligt Håkan Kraby.
Han påpekar att våldsbrott alltid
varit vanligare bland människor
med väldigt låga inkomster.
– Om vi har stora grupper utrikes födda med låga inkomster blir
det en viss överrepresentation av
brottslighet även där. Egentligen
är det klassamhället som är problemet.
– Men det typiska för högerpopulister är att de aldrig vill kritisera klassklyftorna. På den punkten
är de helt blinda.
En konsekvens av en starkare
högerpopulism blir därför, menar Håkan Kraby, att fackföreningsrörelsen och arbetarklassen
riskerar att bli mer splittrade.
– Slutsatsen är att vi måste ta
strid mot rasism, nationalism och
högerpopulism. Det är nödvändigt om vi vill värna en stark fackföreningsrörelse, säger Håkan
Kraby.

Mats Wingborg
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Jenny Pettersen: ”Facket behöver använda nya former för att motverka rasism och främlingsfientlighet, som musik, teater och rollspel.”

”Facket måste bli bättre på att komma ut i skolan”
Jenny Pettersen arbetar på
Siemens i Finspång. Vid det
tyska företaget tillverkas turbiner som exporteras över
hela jordklotet. Jenny Pettersen har flera lokala uppdrag
för IF Metall, bland annat
som studieorganisatör och
handledare vid medlemsutbildningarna.
– Det är viktigt att facket
kommer ut på skolorna. Då
kan vi möta fördomar i tid.
– Skolan borde också
jobba mer med att stärka
ungdomarnas självkänsla.
Det behövs för att idén om
människors lika värde ska
bli verklighet.
Otäck jargong

Jenny Pettersen berättar att klubben
för tillfället inte är riktigt klar med de
lokala löneförhandlingarna. Klubben
vill också justera själva lönesystemet.

Ambitionen är att det ska bli mindre
godtyckligt.
Ett annat mål är att få fram en ny
tandvårdsförsäkring som medlemmarna ska erbjudas. Den ska kosta
50 kronor i månaden och ge alla ett
skydd som motsvarar 50 procent av
kostnaderna för tandvård.
– Vi har tappat en del medlemmar
och måste skärpa verksamheten för
att klara organiseringen. Vi måste
också visa upp vad man får som medlem, då är försäkringarna viktiga.

Jenny Pettersen tycker att klubben bör bredda verksamheten. Hon
önskar att fler medlemmar kunde gå
på fackliga utbildningar och hon vill
gärna lyfta frågan om främlingsfientlighet och högerpopulism.
– Ibland kan det vara en otäck jargong även på den här arbetsplatsen.
Själv har jag lätt för att tända till och
jag vet att det finns några på arbetsplatsen som försöker att provocera
mig. Särskilt svårt är det när uttalandena befinner sig i gränszonen mellan skämt och allvar. Man kan känna
sig kränkt men samtidigt känna sig
dum om man reagerar.
– Ibland orkar inte heller jag säga
ifrån. Men allra bäst är att protestera

och påpeka att skämten faktiskt inte
är så kul.

Värst är när kränkningarna riktar
sig direkt mot någon på arbetsplatsen, tycker Jenny Pettersen. Det kan
handla om nedsättande beskrivningar av arbetare med mörkare hudfärg.
– Sådant gör mig väldigt illa
berörd. Då handlar det inte heller
bara om främlingsfientliga påståenden, utan om etnisk diskriminering
och det är ett lagbrott.

Nya arbetsformer

Jenny Pettersen tror att facket behöver finna nya arbetsformer för att
motverka rasism och främlingsfientlighet. Hon tycker att man oftare borde använda musik, teater och rollspel.
– Vi borde bli bättre på att komma
ut i skolor, inte minst på gymnasieskolans yrkesprogram. Det är viktigt att
jobba med ungdomar. Lyckas vi med
det förebygger vi framtida problem.
Jenny Pettersen tycker även att
fackligt aktiva borde vara mer aktiva
på nätet, som på Facebook.
– Ibland känns det som om den arenan har lämnats över till främlingsfientliga krafter, säger hon.

Mats Wingborg
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Särskilt
svårt är
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faktiskt inte
är så kul.

Fakta Alla kan göra något
• LOs verksamhet Alla kan göra
något utgår från idealet om alla
människors lika värde och lika
rätt.
• Ett centralt mål är att motverka
rasism och främlingsfientlighet.
En del av verksamheten utbildar
handledare inom LO-förbunden.
Handledarna ska sedan kunna
hålla utbildningar på lokal nivå.
Som stöd för handledarna finns
ett studiematerial och en studiehandledning. Materialen kan laddas ner från LOs hemsida.
• Pilotförbund inom Alla kan göra
något under 2015 är Seko, Livs
och Fastighets. LO har satsat extra
i dessa förbund på att utbilda
handledare. Tre nya förbund kommer att bli piloter 2016.
• I verksamheten ingår information i grundskolan och gymnasieskolan. För denna information
samarbetar LO med stiftelsen
Expo.
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Debatten på fabriksgolvet

Bara på några år har debatten blivit
fränare och råare. En förklaring till
utvecklingen kan vara att högerpopulistiska åsikter från politiken sipprar
in i övriga samhället, menar Monica
Enarsson.
Själv brukar hon alltid ta debatten
på fabriksgolvet. Hon vänder sig mot

rasistiska generaliseringar av olika
grupper.
– Det är absolut okej att kritisera
en enskild person, men inte att dra
många människor över en kam.
Sedan gäller det att vara konkret. Jag
hörde en kommentar om att det blir
svårare att hitta bostäder för de egna
barnen på grund av att det kommer
flyktingar till Sverige. Jag svarade:
Vad är problemet? I mitt tycke är det
att det byggs för lite bostäder. För att
få upp farten borde staten subventionera bygget av bostäder.
– I ett annat fall hörde jag en kommentar om att invandrare drar fördel
av syskonförturen när det gäller att
få plats för barnen på en bestämd
förskola. Resonemanget gick ut på
att invandrare skulle ha många barn
och därför vinna på syskonförtur. Jag
svarade att beskrivningen var generaliserande, men också att problemet
är ett annat, nämligen att det saknas
förskolor. Vad som i stället behövs är
fler investeringar.
Facket gör överlag ett bra arbete
för att motverka rasism och högerpopulism, inte minst IF Metall, tycker Monica Enarsson. Förbundet har
under lång tid lyft frågorna och har
ett nära samarbete med den antirasistiska tidskriften Expo.
– Men det gäller att inte tappa
taget. Det behövs en långsiktig opinionsbildning.

Arbetslöshet och klassklyftor

För Monica Enarsson handlar det
fackliga arbetet också om att peka
på de rejäla problemen. Hon menar

foto: mats wingborg

Monica Enarsson arbetar
vid Cederroth AB. Fabriken
ligger i stadsdelen Hosjö i
utkanten av Falu kommun.
Där tillverkas bland annat
tvål och tvättsåpa. Sedan
många år är Monica Enarsson aktiv i IF Metall, bland
annat sitter hon i avdelningsstyrelsen. Hon säger
att det finns en växande oro i
samhället, en oro som också
sätter avtryck på fabriksgolvet.
– Ibland är det svårt för de
förtroendevalda att ta diskussionen. Det finns en hel
del ilska och aggressivitet.
– En del anställda är oroliga
för sin egen framtid, man
gör andra grupper till syndabockar för alla problem.
Agget kan rikta sig mot flyktingar eller somalier.

Vad ska facket göra för
att motverka rasism och
högerpopulism?

Nedlåtande attityd

”Fler medlemmar
måste få gå på fackliga utbildningar. En
del vet inte ens hur
ett kollektivavtal
fungerar. Bästa sättet
att motverka högerpopulism är att bygga starka fackföreningar. Sedan ska vi
vara noga med att anmäla alla fall av
etnisk diskriminering. Det är olagligt.”

Monica Enarsson: ”Grunden för oron i samhället är
den höga arbetslösheten och de ökande klyftorna.”

att mycket av oron i samhället i själva
verket har sin grund i hög arbetslöshet och ökade klassklyftor.
– Det är det verkliga problemet.
När de sociala klyftorna blir skarpare
ökar otryggheten och tilliten i samhället blir svagare. Viktigast av allt är
att knäcka arbetslösheten.

Carina Lundgren,
arbetar på ett
äldreboende i Ale

Monica Enarsson har ett bestämt
svar på vad som behöver göras för att
fler människor ska få ett jobb.
– Det handlar om att öka satsningarna på infrastrukturen, som järnvägen, bredband och bostäder. Men
också satsningar på utbildning och
bättre matchning. Vi behöver både
höja kompetensen och bättre ta till
vara den kompetens som finns.

Mats Wingborg

”Vi måste våga ta debatten med högerpopulister och rasister.
Vi behöver synas mer
både i samhället och
på arbetsplatserna.
Jag har hört många
fördomsfulla uttalanden. Ofta klumpas alla invandrare
ihop och det påstås att alla lever på
bidrag eller är kriminella. Men jag har
också mött utrikes födda som uttalat
sig nedsättande om utrikes födda från
andra länder.”

Det Nina Andersson beskriver från
sin arbetsplats handlar inte om den
typ av grova rasistiska uttalanden
som förekommer på högerextrema
sajter, utan snarare om mer subtila stämningar, men som kan vara
uttryck för en etnisk diskriminering.
– Det är viktigt att försöka förändra
sådana attityder. Det kan också handla om hur arbetet organiseras.
– I dag är serviceteamets arbete dåligt upplagt. Jobbet är alltför
stressigt, då är det svårt att klara det
på ett bra sätt. Att ge människor alltför många arbetsuppgifter blir lätt
en dubbel bestraffning. Jobbet blir
stressigt och de som jobbar får skäll
för att de inte utför det tillräckligt
bra.
Det handlar också om att ge utrikes
födda möjlighet att validera examensintyg och att höja kvaliteten
på undervisningen i svenska, menar
Nina Andersson. I serviceteamet finns
anställda från länder från många länder, däribland Algeriet, Tyskland och
Chile.
– Hon från Algeriet är egentligen
utbildad sjuksköterska, men har inte
fått ut sin legitimation.

Vaksam på etnisk
diskriminering

Jennifer Understam,
arbetar med funktionshindrade i Örebro

Nina Andersson har hört berättelser
om att det ibland förekommer grova rasistiska uttalanden på manligt
dominerade LO-arbetsplatser. Det
känner hon inte igen från sin arbetsplats. Hon menar att stämningen på
olika arbetsplatser nog kan skilja sig
ganska mycket från varandra.
Samtidigt menar hon att det är
viktigt att vara vaksam på alla former
av etnisk diskriminering. En diskriminerande praxis kan också skapa
en grogrund för en mer hårdhudad
högerpopulism.
– Facket får aldrig bli tyst. Vi måste ständigt vara aktivt och motverka
främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Det handlar också om att
våga ta diskussionerna.
– För att klara det behöver vi vara
trygga och ha koll på fakta. Därför är
de fackliga utbildningarna viktiga.

Mats Wingborg

”LO måste engagera
sig i skolpolitiken.
I Örebro har framväxten av friskolor
i kombination med
det fria skolvalet lett
till en ökad segregation. Tidigare hade
vi flera blandade skolor där eleverna
hade olika social bakgrund. Nu har vi
fått en hårdare uppdelning där höginkomsttagarnas barn går i vissa skolor
och låginkomsttagarnas barn i andra
skolor. En segregerad skola är en grogrund för fördomar och rasism.”

Anders Gaxner,
industriarbetare
vid Sandvik SRP i Svedala

Nina Andersson: ”För att
klara diskussionen med
högerpopulister behöver
vi ha koll på
fakta. Då är
det lättare att
våga ta diskussionen.”
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På Toraxintensiven i Umeå har Kommunal två kategorier av medlemmar.
Vårdutbildade och de som inte är det.
– Till den senare gruppen hör det
så kallade serviceteamet. De som
ingår där serverar mat, beställer mat,
kontrollerar patienternas eventuella
allergier, ansvarar för disken, tömmer
papperskorgar och städar. Inom den
gruppen är andelen utrikes födda särskilt hög.
– Stundtals finns också en nedlåtande attityd till den gruppen som
inte finns gentemot andra anställda.

Det kan handla om generaliserande
klagomål på hur de utför arbetet och
att de inte är tillräckligt snabba. Jag
har också märkt hur den attityden
smittar av sig på dem själva. Att de
ibland nedvärderar sig själva.

”Facket och arbetarrörelsen måste
förklara sin egen
vision. Vi kommer
aldrig gå segrande ur
striden om vi inte kan
gjuta mod i våra egna
medlemmar. Men
ibland måste vi också gå till attack.
Jag har tagit diskussionen med en del
SD-sympatisörer på min egen arbetsplats. Men de vet för det mesta inte
själva vad SD står för.”

Madeleine Lundgren,
lokalvårdare i Örnsköldsvik

”Vi behöver vara trygga, ha faktakoll”
Nina Andersson arbetar som
undersköterska på Toraxintensiven i Umeå. Hon är bosatt i Robertsfors och pendlar med buss till arbetet.
Nina Andersson har flera
lokala fackliga uppdrag för
Kommunal och har tidigare
varit arbetsplatsombud.
– Det finns en hierarki på
arbetsplatsen även bland
mina kolleger inom Kommunal. Den följer också etniska
linjer. Andelen utlandsfödda är högst i de mer utsatta
jobben.

Ted Göthberg,
maskinoperatör vid SKF
i Göteborg

”Jargongen på arbetsplatsen har blivit
betydligt mer rå de
senaste åren. Jag
hör ofta personer
som skyller alla problem på invandrare.
Men det är helt fel.
Orättvisorna beror på klassamhället.
Vi måste bli tydligare i vår politik och
sätta jämlikheten i fokus. Vi måste
också tala om vilka som är våra motståndare: giriga kapitalister, nationalister och nyliberaler.

foto: mats wingborg

”Vi har fått en råare ton
på arbetsplatserna”
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”Facket borde bli mer aktivt på nätet”
Raul Benavides arbetar
som svetsare vid företaget
Cryo AB i Göteborg. Fabriken
ligger på Hisingen nära den
plats där Arendals båtvarv
låg en gång i tiden.
Raul Benavides har flera
fackliga uppdrag och är en
välkänd profil inom IF Metall
i Göteborg. Men just nu är
han mer bekymrad än vanligt:
– Alla som arbetar på företaget är varslade. I bästa fall
kan 20 få behålla jobbet.
Stor risk

Raul Benavides beskriver reaktionerna hos de anställda. Han säger att
det handlar om en våg av besvikelser
och att många inte vill förstå vad som
sker.
– En känslig fråga är också vilka

Kom som flykting

Raul Benavides kom till Sverige som
flykting. När Pinochet störtade den
folkvalde presidenten Allende 1973
flydde han först till Argentina i slutet
av 1970-talet och vidare till Sverige.
– Då fanns ett stort engagemang
för Chile i Sverige, inte minst från
Olof Palmes sida. Den stämningen
av internationell solidaritet kan jag
sakna i dag.
Sitt engagemang kommer Raul
Benavides att fortsätta i Sverige,
främst inom IF Metall. Men i dag är
han skrämd av en råare attityd som
gör sig alltmer utbredd.
– Jag hör främlingsfientliga kommentarer på många ställen, på
arbetsplatsen, i fikarum, men kanske
allra mest i träningslokaler. Jag tränar kampsporterna MMA och brasiliansk jiujitsu. Då får man höra hur
unga killar uttrycker sig och många
av dem kommer från fina stadsdelar
som Askim och Hovås. Det kan vara
väldigt grovt och rasistiskt.
– När de kommer med slängiga
uttalanden om invandringens kostnader brukar jag fråga dem varifrån uppgifterna kommer. Men det
är aldrig någon som har koll på de
ursprungliga källorna. Möjligen
svarar de att de sett uppgifterna på
Facebook.
Raul Benavides menar att facket
borde vara mer aktivt på nätet. Nu

Raul Benavides:
”Jag har hört en
grov och rasistisk jargong från
killar uppvuxna
i de fina stadsdelarna.”

har högerpopulistiska krafter fått
alltför stort inflytande på den arenan.
– IF Metall och LO borde sprida
mer egna material och oftare göra
korta filmer som kunde läggas upp
på Youtube.
– Men det är inte enkelt att bemöta falsk och snedvriden information.
Det tar tid och vi behöver också lyfta
fram våra egna frågor.

Mats Wingborg

”

foto: mats wingborg

Cryo AB i Göteborg ägs i dag av den
tyska industrigruppen Linde AG. I
Sverige tillverkar företaget framför
allt utrustning för lagring och distribution av flytande gaser.
Nu har Linde AG beslutat att flytta
hela denna produktion till Tyskland.
Det har inneburit att alla 79 anställda
i Sverige har blivit varslade.
Hoppet är att det tyska företaget
MAN ska köpa upp fabriken och
använda den för att tillverka tankar
till båtmotorer. Det skulle kunna rädda jobbet för 20 anställda.
– Det är det bästa vi kan hoppas på
just nu, säger Raul Benavides.

som ska få vara kvar om MAN vill
satsa på tillverkning av tankar. I ett
sådant läge är risken stor att det
bubblar upp diskriminerande attityder som slår mot de som är utrikes
födda. Det har jag själv erfarenhet av.

Stämningen av
internationell
solidaritet kan
jag sakna i dag.

”Det kan ta emot att säga ifrån.
Ingen vill bli osams med sina kolleger”
Sällan någon invänder

Den maskin som Simon Thorgilsman
arbetar vid är fyra meter lång och två
meter djup. In i maskinen åker stora
träskivor och ut kommer bordsskivor
och andra föremål i olika storlekar.
Simons uppgift är att ställa in den
datorstyrda maskinen så att resultatet blir det som beställaren önskar.
Totalt finns fyra liknande maskiner
på fabriken.
Om försäkringar har Simon Thorgilsman informerat för GS. Nu har
han vidgat sitt intresse och gått LOs
utbildning för handledare inom Alla
kan göra något, det vill säga LOs
arbete mot främlingsfientlighet och
högerpopulism.
– Utbildningen har gett mig en
massa nya insikter och verktyg. Min
förhoppning är att jag ska bli tydligare och säga ifrån när jag möter främlingsfientliga och rasistiska påståenden. Men samtidigt vet jag att det inte
alltid är så enkelt.
– Ett skäl är att man inte vill skapa
dålig stämning och inte ha konflikter med arbetskamrater som man

”

foto: mats wingborg

Simon Thorgilsman är
Cenc-operatör, det vill säga
arbetar med en datorstyrd
maskin, vid företaget Morgana i Nässjö. I tre år har han
varit lokal informatör för GS,
men han känner sig fortfarande ganska ny i fackliga
sammanhang.
Simon har just gått en LO-utbildning inom ramen för
Alla kan göra något. Det har
väckt många nya tankar.
– Nyligen hörde jag en kommentar i lunchrummet om
att det var bra att Ungern
byggde en mur för att förhindra att invandrare kommer
in i landet. Ingen svarade,
ibland är det svårt att veta
vad man ska säga.

Min förhoppning
är att jag ska bli
tydligare och säga
ifrån när jag möter
främlingsfientliga
och rasistiska
påståenden.

arbetar tillsammans med. Vid min
arbetsplats är det ganska sällan som
någon invänder mot grova uttalanden. De flesta säger varken bu eller bä.
Traditionell facklig organisering
tror Simon Thorgilsman kan bidra till
att motverka högerpopulism. Genom
facket går människor samman, det
skapar i sig tillit och trygghet.
– Och de frågor som kommer att
fortsätta att dominera för GS handlar
nog om löner och arbetsmiljö. Väldigt
viktigt är också att hålla koll på att
företagen tecknar kollektivavtal.

Mats Wingborg

Simon Thorgilsman: ”Det kan vara svårt att invända
mot grova uttalanden på arbetsplatsen, man vill ju
inte gärna bli osams med sina arbetskolleger.”
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”Alla är välkomna men vi kräver
att kollektivavtalen skyddas”

Högerpopulistisk jargong

Ted Persson tycker att den högerpopulistiska jargongen blivit vanligare. Inte sällan hör han rasistiska
uttalanden på arbetsplatser, som att
asylsökande skulle få väldigt höga
bidrag.
Att den högsta möjliga dagersättningen för en asylsökande på ett

boende är 71 kronor per dag nämns
aldrig. I stället brukar beskrivningarna vara svepande.
– Det är tydligt att personer med
främlingsfientliga åsikter hämtar
näring från olika högerextrema sajter
på nätet. De spelar tyvärr en stor roll
för att sprida en hatisk attityd.
– Ibland hör jag personer som
citerar extrema sajter, men det är
förmodligen också vanligt att uppgifterna kommer från någon av dessa
sajter och sedan spridits vidare från
mun till mun.
Inom byggbranschen verkar många
mindre byggföretag från Östeuropa.
Ibland är de underleverantörer till
större företag.
Det kan leda till lönedumpning och
komma i strid med LOs krav att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.
– Den här tendensen är tydligare i
södra Sverige där det är närmare till
kontinenten. I Östersund är det mer
ovanligt med utländska entreprenörer, även om det förekommit vid några större byggen.
– Vi är motståndare mot social
dumpning och osund konkurrens.

Men här gäller det att vara tydlig,
vi är inte motståndare till utländsk
arbetskraft. Det avgörande är att det
råder ordning och reda på arbetsmarknaden och att kollektivavtalen
skyddas.

foto: mats wingborg

Ted Persson jobbar som
byggnadsarbetare i Östersund. Han är anställd av
KM Bygg och arbetar med
byggservice. Ted Persson är
också aktiv i Byggnadsarbetareförbundet.
– Att bekämpa rasism och
främlingsfientlighet är en
jätteviktig fråga för Byggnads. Förbundet är aktivt
och lyfter bland annat fram
frågor som mångfald och
jämställdhet, säger Ted
Persson.

Prata med
medlemmarna direkt

Ted Persson var tidigare ganska aktiv
i diskussionerna på nätet, men nu
tycker han det viktigaste är att prata
med medlemmarna direkt. Han betonar vikten av aktiv rekrytering och att
Byggnads företrädare tar diskussioner på arbetsplatserna.
– Det handlar om att möta
människor ansikte mot ansikte. Det
är fortfarande det viktigaste sättet att
påverka. Vi har också styrkan att vi
kan klara det. Facket är en folkrörelse.
– Sedan måste vi satsa mer på
grundläggande facklig utbildning.
I dag är det alldeles för få som får
möjlighet att gå på utbildningar och
de är alltför korta. Jag tycker att alla
medlemmar ska bli erbjudna att gå
en grundutbildning, säger Ted Persson.

Mats Wingborg

Ted Persson: ”Alla medlemmar borde få möjligheten
att gå en grundläggande facklig grundutbildning.”

”Ibland behöver vi vända på
debatten och lyfta våra egna frågor”
Tural Kokulu arbetar på
det kommunägda hotellet
Liseberg i Göteborg. Han
sitter också i avdelningsstyrelsen för Hotell och Restaurangfacket (HRF).
– HRFs största fråga är att organisera fler anställda. I dag
är bara var femte anställd
på hotell och restauranger
med i facket. Med fler medlemmar kan vi få en starkare
position på arbetsplatserna.
Då kan vi också bli en starkare röst i samhället.
– Omkring hälften av våra
medlemmar är födda i ett
annat land än Sverige. Vi har
också fattat ett kongressbeslut om att vi har en feministisk grundsyn. På flera plan
är vi ett fackförbund som
verkar för ett mer tolerant
Sverige.

– Rasistiska tongångar har blivit
mer accepterade. Jag ser ett direkt
samband med att SD kommit in i
riksdagen. Det har skapat en ökad
legitimitet för främlingsfientlighet.
En del grova påståenden kan vara
hämtade från olika hatsajter på nätet.
– Det kan visserligen vara svårt att
bevisa, men jag är på min vakt när jag
känner igen samma vinklade argument och påståenden.
Nödvändigt är att bemöta fördo-

”

mar och rasism, men han säger att det
ibland också kan vara en bra strategi
att vända debatten och lyfta de egna
frågorna.
– Ett av HRFs viktigaste krav är att
fler ska få fasta anställningar. I dag är
det väldigt vanligt med olika former av
otrygga anställningar. Det är också fler
som har deltider än som jobbar heltid.
– Numera sätter arbetsgivarnas
branschorganisation Visita dagordningen för personalpolitiken på
hotell och restauranger. Ett funda-

Rasistiska
tongångar
har blivit
mer
accepterade.

Tural Kokulu: ”Många
rasistiska uttalanden
som görs i samhället
är hämtade från högerextrema sajter.”

Ta diskussionen

foto: mats wingborg

Tural Kokulu säger att det förs en livlig diskussion inom HRF om hur man
på bästa sätt ska bemöta främlingsfientliga och rasistiska åsikter. Själv
uppmanar han medlemmar att ta
diskussionen i lunchmatsalen eller i
privata sammanhang.

ment är oviljan mot att skapa trygga
jobb. Tyvärr har deras inställning
även påverkat Göteborgs kommun.

Fulspel

Tural Kokulu använder ordet ”fulspel” för förklara hur arbetsgivarna
brukar agera.
– När vi kräver att en anställd
som arbetat länge på samma
arbetsplats ska få ett fast jobb får vi
alltid ett nekande svar. Arbetsgivarna är mästare på att hitta på olika
ursäkter. Det är också vanligt att
visstidsanställningar staplas på varandra i det oändliga. Konsekvensen
blir att en och samma person kan
få fortsätta att jobba för samma
arbetsgivare utan att någonsin bli
fast anställd.
– Otryggheten leder till att de
anställda blir beroende av arbetsgivarna. Det går aldrig att säga nej, då
kanske man förlorar jobbet. Många
unga anställda blir grovt utnyttjade.
En del tvingas till och med att ha sex
med sina chefer.
En annan sida av de otrygga jobben är att många inte vet när de ska
få jobba. De går ständigt och väntar
på sms från arbetsgivaren. Det gör
det svårt att ha andra åtaganden,
som att vara aktiv i facket.
– Inom vår bransch har vi till och
med det som vi brukar kalla ”regnanställningar”, det vill säga där
arbetsgivaren ringer och ställer in
ett jobb, exempelvis på en uteservering, därför att det regnar.

Mats Wingborg
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Sex röster från förbunden
”Högerpopulister styr”

”Medveten satsning”
– Det är självklart för Seko att motverka rasism och högerpopulism och
verka för allas lika värde och rätt.
Det utgör själva grundvalen för det
fackliga arbetet, säger Anneli Jonsson,
förbundssekreterare i Seko.
– Tanken med kollektivavtal är just
att alla ska ha samma lön och villkor
oavsett kön, oavsett religion och oavsett var man är född.
Seko har arbetat i flera år med frågan om allas lika värde.
– Vår värdegrund ska alltid genomsyra det vi gör i den fackliga verksamheten. Nu har vi en drive då vi tar upp

frågan på flera utbildningar, både för
förtroendevalda och ombudsmän.
– Det är inte en slump att vi satsar.
Det finns många orosmoln. Både i
Sverige och övriga Europa växer de
högerpopulistiska partierna. Dessa
partier är främlingsfientliga men också starkt antifackliga.
Inom Seko har flera handledare
utbildats inom ramen för Alla kan
göra något.
– Planen är att de lokala och regionala organisationerna inom Seko ska
använda handledarna och att det ska
organiseras lokala utbildningar.

Anneli Jonsson

David
Eklind Kloo

”Vara självkritiska”
– För oss är antirasismen och mångfaldsarbetet avgörande. Vi organiserar Sveriges välfärdsarbetare och
många av dem drabbas av rasism,
säger Annelie Nordström, ordförande
i Kommunal.
– Kommunal kommer aldrig att gå
med på att en stor del av medlemmarna pekas ut som oönskade i Sverige.
Samtidigt menar Annelie Nordström att det inte räcker att Kommunal säger ifrån mot rasism. Hon tycker också att förbundet behöver vara
självkritiskt.
– Utlandsfödda är inte medlemmar i Kommunal i samma utsträckning som andra. Och Kommunals
förtroendevalda och ombudsmän
speglar inte den mångfald som finns
bland medlemmarna. För oss är detta
en utmaning.
– Vi måste bli en fackförening som
ser och bekämpar även våra egna för-

domar – för att kunna vara så stora,
starka och proffsiga som möjligt.
Kommunals långsiktiga strategi
mot rasism och främlingsfientlighet
är att skapa sammanhållning och til�lit. Och att återuppväcka tron på att
förändring är möjlig.
Ytterst handlar arbetet mot främlingsfientlighet om att upprätthålla
den fackliga styrkan.
– I det här samhällsklimatet är det
av yttersta vikt att Kommunal verkligen förmår gadda ihop alla på arbetsplatserna oavsett hur de är anställda,
var de är födda, vem de älskar eller
vilken gud de tror på. De ska vinna
gemensamma segrar mot arbetsgivaren och på det sättet knyta band
till varandra och uppleva att de blir
starkare tillsammans. Det är både
ett sätt att öka den fackliga makten
och att stoppa rasismen som splittrar
människor.

tema
alla k an gör a något

– Särskilt viktigt är att nå alla våra
förtroendevalda. Ytterst vill vi förstås
nå ut på arbetsplatserna.
Per-Olof Sjöö är ordförande i en
förbundsgemensam LO-grupp som
ska analysera varför högerpopulistiska och högerextrema åsikter fått fäste
även på LO-arbetsplatser.
– Det handlar till sist om hela den
fackliga legitimiteten. Nu växer krafter som ser facket som en fiende.
– Den analys som vi ska ta fram
ska sedan ligga till grund för beslut i
LO-styrelsen om strategier och åtgärder, säger Per-Olof Sjöö.

nu pågår en omfattande satsning där
målet är att genomföra utbildningar
både på central och lokal nivå.
– Vi har länge sett hur pressen i
arbetslivet ökar. Bemanningen slimmas och tillfällig personal blir mer
regel än undantag. Arbetstempot är
uppskruvat och många är stressade.
– Detta är verkliga problem för
våra medlemmar, problem som beror
på att arbetsgivarna har fått för stor
makt att själva diktera villkoren.
Enda sättet att vända utvecklingen
är att alla arbetare håller ihop. Mot
rasismens splittring ställer vi sammanhållning, säger David Eklind
Kloo.

”Arbetsplatssamtal”
Annelie
Nordström

Yvonne Nygårds

– Vi har utbildat 90 ambassadörer
i Alla kan göra något. Det är förtroendevalda som nu ska initiera möten
på arbetsplatserna. Vi har just haft
möten med regionerna och ombudsmän och diskuterat hur vi ska kunna
stödja ambassadörerna, säger Yvonne
Nygårds, andre ordförande i Fastighets.
– De har en svår uppgift och behöver stöd och fortsatt utbildning.
Den långsiktiga strategin handlar
om att förbundet är synligt på arbetsplatserna och lyfter frågor om främlingsfientlighet. Den pågående satsningen ligger helt i linje med detta.
– Bland våra medlemmar finns
många som är födda i länder utanför
Sverige. Därför har frågan om alla

människors lika värde en särskild
betydelse för oss.
– Alla ska ha samma rättigheter
och skydd på arbetsmarknaden oavsett bakgrund.
Det systematiska arbetet för att
motverka främlingsfientlighet är ganska nytt för Fastighets.
– Vårt fokus är att föra ett öppet
samtal på arbetsplatserna. Dialogen
med våra medlemmar är helt avgörande. Sedan kan det se väldigt olika
ut lokalt och våra regioner har också
olika förutsättningar.
– Planen är att kontinuerligt utvärdera och följa upp verksamheten för
att se hur vi lyckas, säger Yvonne
Nygårds.

”Vi tar debatten”

”Lokala utbildningar”
– Vi jobbar långsiktigt. En grundval
är det vi kallar GS värdegrund. Sedan
behövs en facklig närvaro i arbetslivet, säger Per-Olof Sjöö, ordförande i
GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafiska branschen.
– Men det finns ingen quick fix för
att motverka främlingsfientlighet och
rasism.
Per-Olof Sjöö berättar att förbundet också är väldigt aktivt inom Alla
kan göra något.
– Vi har utbildat många handledare. Planen är att de sedan ska hålla
utbildningar på lokal nivå.

– Om vänster-höger-skalan blir
mindre tydlig i politiken, då gynnas
högerpopulistiska och högerextrema
krafter. Sådana partier vill inte diskutera fördelnings- och maktfrågor.
Det stör deras nationalistiska agenda,
säger David Eklind Kloo, ombudsman
på Handelsanställdas förbund.
– Fackliga organisationer som
håller fördelnings- och maktfrågor
levande bidrar tvärtom till att motverka nationalistiska och rasistiska
strömningar.
Handelsanställdas förbund är
aktivt i Alla kan göra något och utbildar för tillfället förtroendevalda i
samarbete med stiftelsen Expo. Just

Per-Olof Sjöö

Hans Palmqvist

– Att bekämpa rasism och främlingsfientlighet är en överlevnadsfråga för
facket. Delar man upp arbetare och
ställer dem mot varandra då finns
bara en förlorare. Och det är arbetarna själva, säger Hans Palmqvist,
ombudsman på IF Metall.
– Vem som blir vinnare är lätt att
räkna ut.
IF Metall har länge varit engagerat
i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet och sedan 2010 samarbetat med Stiftelsen Expo.
Då började förbundet utbilda förtroendevalda.
Under senare år har förbundet
också utbildat handledare inom

ramen för LOs arbete Alla kan göra
något.
– Det går att sammanfatta vårt
arbete med tre uttryck: skaffa kunskap, opinionsbilda och skapa aktivitet.
IF Metall tar varje chans att ta
debatter med SD-företrädare när de
tar upp frågor som gäller IF Metalls
område.
– Som när deras företrädare vill
lagstifta mot att arbetsgivarna tecknar kollektivavtal med fackföreningar som exempelvis utesluter aktiva
rasister. Ja, när de vill slå sönder den
svenska modellen.

Mats Wingborg
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