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Förord

Skriften som ni har i er hand är den första i en rapportserie från LO med temat ”Facket och EU”. 

EU-samarbetet har under mina år som ordförande i allt större utsträckning präglat det dagliga fack-
liga arbetet. Få fackliga frågor är idag enbart nationella. De svenska arbetarnas situation på jobbet och 
i samhället påverkas av vad som händer i resten av världen. Uppgiften att tillvarata medlemmarnas 
intressen förutsätter därför ett gränsöverskridande fackligt arbete.

I vårt internationella arbete kämpar vi för likabehandling av arbetstagarna. Men även våra rättigheter 
på den svenska arbetsmarknaden måste försvaras och stärkas. Fackliga segrar är inte vunna för alltid. 
Det uppmärksammade Lavalfallet har visat att vi måste fortsätta att kämpa för våra fackliga rättig-
heter och vi måste kämpa mot de krafter som vill ställa löntagare mot löntagare. 

Ska vi fackligt klara av att flytta fram positionerna inom EU-samarbetet behöver vi vara eniga med 
våra europeiska kamrater. En splittrad rörelse är en svag rörelse. Utmaningarna är många för euro-
peisk fackföreningsrörelse, men det finns goda förutsättningar för att nå framgång då vi alla har en 
gemensam grundsyn.

Idén om kollektivavtalet, insikten om ett gemensamt intresse sträcker sig över alla landsgränser. I den 
globala fackliga rörelsen finns insikten om att de egna villkoren inte kan skyddas om andra tvingas 
sälja sitt arbete billigare.  

Vi har olika fackliga traditioner och strategier – men målet är detsamma. Om vi respekterar varandras 
olikheter och arbetar för gemensamma lösningar, som respekterar nationella särdrag, kommer vi att 
växa oss starkare. Det handlar om respekt och en öppenhet att lära av varandra. 

Extra tydligt blev det under mina fyra år som ordförande i Europafacket. Under de åren lärde jag mig 
hur viktigt det är med kunskap om våra olika nationella förutsättningar. Det är genom förståelse av 
både gemensamma och specifikt nationella problem vi kan skapa gemensamma europeiska lösningar 
som stärker den samlade fackföreningsrörelsen. 
 
I den här skriften kommer sju fackliga ledare från Europa att dela med sig av sin syn på det europeiska 
fackliga arbetet. Vilka utmaningar ligger framför oss? Kring vad och hur bör vi samarbeta? 

Skribenterna har alla varit viktiga för mig i mitt fackliga arbete internationellt. Jag vill därför lämna 
över den här skriften till min efterträdare, med uppmaningen att bygga relationer med såväl dessa 
personer som andra fackliga ledare i övriga Europa. Det är endast tillsammans som vi kan skapa för-
utsättningar för ett EU som sätter medborgaren framför marknaden.  

Wanja Lundby-Wedin 
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Fackliga reflektioner från Italien

Anna Rea,  
Förbundssekreterare UIL

Vi kan inte tala om sociala Europa och Europas framtid utan att göra en snabb återblick på det som vi 
har uppnått, drömt och bidragit till att bygga upp, samtidigt som vi tar hänsyn till de olikheter som 
kännetecknar våra länder. 

I Europa agerade fackföreningarna, särskilt på 1980- och 1990-talen, genom enade – men avlägsna – 
block. De här blocken hade olika modeller för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, välfärds-
staten och kollektivförhandlingar, som var svåra att integrera och kanalisera till gemensamma förslag. 
Modellerna kunde inte tillfredsställa alla och leda till framsteg utan att underminera de bättre situa-
tioner och behandlingar som vissa fackföreningar redan hade erövrat. Det var under de här åren som 
de viktigaste sociala framstegen gjordes, i tron att Europas sociala sammanhållning och integrering 
skulle ha samma utsikter att genomföras som först den monetära och ekonomiska integreringen och 
i ett senare skede den politiska integreringen. Vi byggde den så kallade europeiska sociala modellen, 
mot bakgrund av stöttepelarna i vårt gemensamma liv, som även regeringen betraktade som unika 
och typiska pelare för Europas konkurrenskraft och utvecklingsmodell. Social dialog, social trygghet, 
kollektivförhandlingar, grundläggande offentliga tjänster för alla samt en aktiv politik för att skapa 
sysselsättning av hög kvalitet råder.

Dessa enade fackföreningsblock – närmare bestämt de nordiska och tyska blocken och Medelhavs-
blocket, bara för att göra en grov distinktion som numera är föråldrad – förde diskussioner, sattes på 
prov och omorganiserade sig på nationell nivå. De kunde dock möta EU:s institutioner som represen-
tativa och enade organisationer med ekonomiska och sociala politiska förslag, vilka var en följd av en 
mogen debatt som utvecklades inom EFS, vår EU-organisation, som har väglett oss under åren.

Trots att EU:s utvidgning var det viktigaste steget på vägen mot att stärka EU-projektet näst efter EU:s 
bildande (i de olika stadierna, särskilt det stadium som gällde de östeuropeiska länderna) represente-
rade den en komplicerad fas för den europeiska sociala modellens soliditet, eftersom anpassningen 
av dessa länders ekonomiska och sociala system skedde långsamt, stötte på hinder, och inte alltid fick 
stöd med samma entusiasm av de olika regeringar som kom till makten i Europa. I det gamla och det 
nya Europa fanns det för många nationalistiska trender, för många protektionistiska frestelser, för 
mycket defensiv politik som orsakade ekonomisk och social obalans, och detta har ökat de senaste 
åren till följd av krisen. Det är just under dessa månader, då statsskuldkrisen förvärras och tillhöran-
de finanspolitiska åtgärder vidtas på EU-nivå, som det sker ett försök att försvaga den sociala model-
len – ett försök som även avspeglas i de allvarliga uttalandena av företrädarna för ECB och IMF om 
att den sociala modell som vi har upplevt i Europa de senaste årtiondena inte längre är hållbar och 
måste demonteras och ersättas med en ny. Den europeiska fackföreningsrörelsen har dock alltid be-
traktas som referenspunkt för att jämka samman de olika och ofta skiljaktiga inställningarna hos de 
nationella fackföreningarna. Den har i princip förvandlats till en barriär för de projekt som är utfor-
made för att demontera socialpolitiken och jämlikheten i Europa.

UIL har alltid betraktat den nordiska fackföreningsrörelsen som en viktig förebild – som dock skil-
jer sig från den nationella verkligheten och särdragen i Italien, och därför inte skulle kunna införas 
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i vårt land. Hur skulle vi kunna föreställa oss att Italien och Sverige kunde ha gemensamma strate-
gier? De var två fundamentalt olika länder när det gäller befolkning, traditioner, fackföreningsmo-
deller, arbetstagares deltagande i samhället, ekonomi, industriell utveckling och valuta – de var allt-
för olika och avlägsna, vart och ett stolt över sin egen fackföreningsmodell, som var framgångsrik på 
nationell nivå.

När UIL träffade Wanja Lundby-Wedin, ordföranden för en viktig fackförening i Europa – en be-
stämd och självsäker kvinna, som dock även var lyhörd, nyfiken och öppen som bara en kvinna kan 
vara – är jag säker på att det var lätt att se förbi den inledande ömsesidiga skepsisen tack vare hennes 
kännedom om och förmåga att förstå olika verkligheter, i syfte att stärka vår fackliga verksamhet i 
Europa och definiera en gemensam reaktion på de utmaningar vi stötte på.

De bilaterala relationerna mellan LO Sverige och UIL har utökats och stärkts under Wanjas ledar-
skap, i den ömsesidiga övertygelsen att endast djupa kunskaper om våra respektive fackliga modeller 
kan leda till att vi kan spela en tydligare och mer ändamålsenlig roll på europeisk nivå, med utgångs-
punkt i kollektivförhandlingar, välfärd och skattesystem, men även fackliga kamper, där vi ofta har 
haft olika ståndpunkter. Den extraordinära merit som måste tillskrivas Wanjas ledarskap är dock att 
hon har fört samman olika fackföreningar och enat dem i de mål som eftersträvas, utan att spara på 
kraft och ansträngningar för att söka en kompromiss som är särskilt svår att nå i krissituationer som 
den vi kämpar i just nu.

I den här publikationen för LO Sveriges kongress har man bett några av oss att beskriva Europas 
framtida prioriteringar och de val vi måste göra på medellång och lång sikt. Det är en ambitiös begä-
ran, eftersom samtiden är så utmanande och problematisk och framtiden förefaller fylld av okända 
faktorer.

Europa genomgår för närvarande sin djupaste kris någonsin. Den världsrecession där Europa betrak-
tas som krisens kärna, som till en början var en finanskris och sedan övergick i en ekonomisk, poli-
tisk och social kris kan bli en möjlighet att genomföra olika typer av politik som främjar tillväxt och 
jämlikhet. Vi måste dock ha ett långsiktigt perspektiv om vi verkligen vill uppnå mer än bara den 
omedelbara påverkan av våra beslut.

UIL tror absolut att det behövs mer Europa, mer europeisk sammanhållnings- och integrationspoli-
tik, som även går utanför euroområdets ekonomiska och monetära sfär och syftar till en verklig po-
litisk union, med representativa institutioner och mer utbredd och erkänd lagstiftningsmakt. Det är 
en EU-vision som kräver att befogenheter överförs eller delegeras till EU:s institutioner i en rad olika 
frågor som för närvarande nästan exklusivt faller inom den nationella behörigheten – det räcker att 
se på ekonomisk politik, finanspolitik, socialpolitik och framför allt utrikespolitik.

Vi tror fullt och fast att vår framtid, de enskilda medlemsstaternas framtid, inte kan blomstra mer om 
man inte genomför politik och investeringar i syfte att göra Europa som helhet mer konkurrenskraf-
tigt. Dagens ekonomiska oberoende, som pressar oss att konkurrera nedåt även mellan medlemssta-
terna, kommer att leda oss – och faktiskt tvinga oss – att dela vår politik, såväl monetär politik som 
finans- och socialpolitik. Det finns inget alternativ till en mer effektiv europeisk integrering – därför 
anser vi att det skulle vara mer förnuftigt att fackföreningarna strävar efter att göra denna integre-
ring mer balanserad och baserad på solida pelare som delas av alla och är utformade för att bekämpa 
social dumpning och lönedumpning – det verkliga hot som vi alla strävar efter att utrota. 
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UIL har alltid delat tanken på ett federalt, öppet och solidariskt Europa, med verkliga ansvarsområden 
som delas av medlemsstaterna. Vi vet att det här förslaget inte har allas stöd, men de senaste åren har 
den allvarliga ekonomiska kris som har drabbat de flesta europeiska länder visat att det enda balan-
serade svaret och tillfredsställande och framgångsrika strategin på lång sikt är val som visserligen är 
stränga, men som är baserade på solidaritet. Att hänga sig fast vid försvar av nationella modeller kan 
ge positiva resultat på kort sikt, men på lång sikt är det ett kortsiktigt alternativ, eftersom globalise-
ringen och den extraordinära utvecklingen i tillväxtekonomierna kräver en ny europeisk konkurrens-
kraftig modell, med respekt för arbetskraftens värdighet och kvalitet, något som vi aldrig kommer att 
kunna garantera ensamma. Uppbyggnaden av ett federalt Europa skulle göra att varje medlemsstat 
kan vara autonom i vissa frågor som rör medborgarnas liv, men även dela ekonomiska och politiska 
val med övriga medlemsstater.

Fackföreningarna bör bistå i denna process genom att ha en mer positiv syn på gränsöverskridande 
förhandlingar och nya typer av kollektivavtal där hänsyn tas till vissa parametrar som delas på EU-
nivå, exempelvis skattenivå, avgifter till socialförsäkringar, arbetstagares tillgång till utbildning osv., 
inte för att sänka nivån på avtalen, utan för att göra att arbetstagare – som i framtidens samhälle 
kommer att byta arbete oftare än vi gjorde förr och röra sig mer inom Europeiska unionen än vi gör 
nu – kan åtnjuta samma skydd inom Europeiska unionen. Fackföreningarna kan inte ”vänta och se” 
och stå hjälplösa inför de arbetsmarknadsreformer som just nu genomförs i många europeiska län-
der, vilka är baserade på ekonomisk och monetär logik och inte definierar ett projekt inför framtiden, 
som inte bara kan vara önskan att återerövra det som vi håller på att förlora. Vi behöver ett nytt och 
annorlunda projekt och fackföreningarna måste också utforma nya sätt att utföra uppgifter, troligen 
också genom att förändra de avtalsmodeller som har kännetecknat de senaste åren. Framför allt mås-
te vi dock stärka den roll som spelas av EFS, den fackliga organisation som representerar miljontals 
arbetstagare och som kan förstärka tanken på ett ”Europa för folk och arbetstagare”, ett Europa som 
omvandlar den sociala dialogen till ett nödvändigt verktyg för tillväxt och social rättvisa och inte ett 

”tillval”, eller ett problem, för EU-kommissionens och parlamentets politik.

Med starka fackföreningar som förkämpar kan vi alla tillsammans – med alla våra olikheter – arbeta 
vidare med grundarnas projekt för ett enat Europa, ett Europa med fred och välbefinnande.

Anna Rea, Förbundssekreterare UIL 
med ansvar för internationell politik
April 2012 
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Åt vilket håll, Europa?  
En framåtblick mot det sociala Europas framtid

Bernadette Ségol
Generalsekreterare ETUC

Inbjudan att bidra till LO:s jubileumsantologi inspirerade mig att diskutera min vision för en euro-
peisk framtid ur ett fackligt perspektiv med hänsyn till frågor som ligger mig varmt om hjärtat och 
betonar det sociala Europa. 

”Åt vilket håll, Europa?” är den nyckelfråga som jag vill försöka besvara i mitt bidrag. För att utforska 
framtiden måste man först analysera det förflutna och undersöka var vi står i Europa just nu. I den 
extraordinära tid vi lever i kan detta vara tungt för de fackligt aktiva, särskilt när Europas sociala di-
mension står på spel. 

Europa är fångat i en allvarlig kris som kan äventyra framtiden för såväl EU-projektet som svårvunna 
prestationer som definierade den europeiska sociala modellen. De oroande tecknen fanns där redan 
före 2008 – finanssektorns oproportionerligt starka tillväxt, nedgången i löneandelen i BNP och de 
allt djupare orättvisorna. Under de senaste årtiondena har den fallande andelen tillväxt som kanali-
seras till reella ekonomiska investeringar medfört färre arbetstillfällen, mindre entreprenörskap och 
mindre innovation. Den inledande faran ersattes dock snabbt av en självbelåtenhet och en återgång 
till att arbeta som vanligt, och man valde att strunta i hur skadlig den ökande ojämlikheten och de 
dysfunktionella finanssystemen kunde bli i kombination med den tillbakagående reala ekonomin.
 
Om man reflekterar över det nyss förflutna och nutiden ger det faktiskt bara upphov till oro. Kvar-
dröjande långtidsarbetslöshet och det ökande antalet arbetande fattiga är en överhängande prövning 
för den sociala sammanhållningen och exponerar de grundläggande utmaningar som vi möter i EU 
idag. Sedan våren 2011 har omkring 1,6 miljoner européer hamnat i arbetslöshet och arbetslöshetstalen 
slog nytt rekord med 10,1 procent i januari 2012. Det utdragna och enorma kvalitativa och kvantitativa 
arbetsunderskottet skadar familjer och samhällen och är ett slöseri med våra ungdomars kunskaper 
och talang. Ungdomsarbetslösheten slog nytt historiskt rekord i EU med 22,4 procent. Kommissio-
nens första årliga översyn av sysselsättningsutvecklingen och den sociala utvecklingen i Europa visar 
hur den ekonomiska krisen försämrade Europas strukturella svagheter, exempelvis inkomstorättvisor. 
115 miljoner européer – 23 procent av EU:s befolkning – riskerar fattigdom eller socialt utanförskap. 
60 procent av Europas rikedom ägs av bara 10 procenten av dess befolkning. Den bristande jämställd-
heten mellan män och kvinnor är också svår att komma åt – europeiska kvinnor tjänar 16,4 procent 
mindre än män, enligt siffror från kommissionen för att markera den europeiska dagen för lika lön.

Krisen orsakar djupa skador på Europas ekonomiska och sociala väv. Arbetarrörelsen har i många år 
ringt i varningsklockorna, medan företag och politiker har ignorerat den destruktiva dynamiken i en 
finansdriven kapitalism som konfigurerade den ekonomiska och sociala utvecklingen i Europa och i 
världen. Man ignorerade inte bara krisens tillfälliga element, utan de politiska valen destabiliserade 
fortsatt ett system som av naturen var krisbenäget. De politiska reaktionerna innebär att finanssys-
temet i huvudsak lämnas utan reformer efter påtryckningar från finansmarknaderna, och de är i allt 
högre grad inriktade på skattekonsolidering genom åtstramningar. Medan mantrat om konkurrens-
kraft dånar genom Europa har lönedeflation blivit det viktigaste instrumentet för justeringar. Åtgär-
der som utarmar de offentliga utgifterna, avlägsnar subventioner, inför pensionstak och minskar de 
sociala förmånerna föder desillusionering och misstro bland Europas medborgare. 
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Politik som rör den ekonomiska recessionen kombineras med socialpolitisk regression. Bland annat 
pågår en omfattande strukturell justering inom Europa för att minska den påstådda ”rigiditeten” på 
arbetsmarknaden genom att demontera viktiga arbetstagarrättigheter och ifrågasätta den kollektiva 
institutionella ram som är ett kärnelement i den europeiska sociala modellen. Fackföreningarna får 
oundvikligen allt mindre makt. Arbetstagarna måste inte bara betala ett oproportionerligt högt pris 
för krisen utan berövas dessutom sin viktiga institutionella kapacitet att bemöta dess svåra konse-
kvenser.

Mot denna bakgrund blir frågan ”åt vilket håll, Europa?” mycket angelägen, eftersom Europa verkar 
föregå sociala Europa. ”Den europeiska sociala modellen har redan försvunnit”, förklarade ECB:s ord-
förande Mario Draghi, när banken tillkännagav att den skulle anslå ytterligare 500 miljarder euro för 
att hjälpa bankerna. Förklaringen är ett eko av Andrew Mellon, den amerikanske finansminister som 
när USA dök ner i depressionen gav president Hoover rådet att ”likvidera arbetskraften” och skära 
ned på de ”höga levnadskostnaderna och det höga levernet”. Det ”höga leverne”, som Mario Draghi är 
särskilt emot, är den europeiska sociala modellens arbetstrygghet och sociala trygghetsnät, som bär 
huvudansvaret för Europas enastående prestationer efter andra världskriget. 

Tanken att kraftiga nedskärningar i de statliga utgifterna och en utarmning av lönerna faktiskt kan 
skapa sysselsättning och bota ekonomier i depression kan vara tillfredsställande för Thatcherister, 
men den är fortfarande behäftad med allvarliga fel.  Den doktrin som främst formade de politiska 
alternativen i Europa vilar på lika felaktiga premisser – tron på att marknaderna kan ersätta den of-
fentliga politiken och balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga behov. Ändå tyder de ekono-
miska och sociala resultaten på ett fullständigt misslyckande. Åtstramningar undergräver utsikterna 
till återhämtning och ökar risken för en utdragen kris i Europa med allvarliga ekonomiska och soci-
ala konsekvenser. Recessionseffekten känns starkast i de svårt skuldsatta länderna i Europas utkan-
ter. I OECD:s senaste Economic Outlook bekräftas bristen på hållbara lösningar, och man varnar för 
en kollapsande tillväxt där euroområdets och Storbritanniens ekonomier fångas i en recession och 
måste ”hanka sig fram”. 

På vilka grunder ombeds vi då ge upp Europas framstående historia av ekonomiska och sociala pre-
stationer, som verkligen har skilt vår världsdel från de andra i en globaliserad värld? På vilket sätt kan 
en misslyckad politik motivera förslaget att offra det sociala Europa på konkurrenskraftens altare? 
De europeiska fackförbunden anser inte att Europa behöver fler experiment på samhällets bekostnad, 
med idéer som har misslyckats upprepade gånger. För ETUC och dess anslutna organisationer är det 
sociala Europa inte en belastning utan en omistlig tillgång för Europas framtid. 

Det rådande tillståndet medför egna tvång. Som generalsekreterare för ETUC vägleds jag av min 
starka övertygelse att vi inte bara kan demonisera spekulanternas girighet och kasinokapitalismen. 
Under denna prisma definieras vår reaktion på åtstramningarna av kravet på att erbjuda trovärdiga 
alternativ. Det alternativ som förs fram genom ETUC:s förslag till ett nytt socialt förbund stakar ut 
vägen för Europa, och det lägger vikt vid en stark social dimension i den ekonomiska unionen genom 
ett verkligt återhämtningsprojekt som syftar till sysselsättning och hållbar tillväxt. 

Vi kräver löneökningar för att öka efterfrågan och väga upp bristen på rättvisa, för att uppnå investe-
ringar i innovation, grönare kvalitetsarbeten och bättre offentliga tjänster. Sociala trygghetsnät och 
solidaritet är oumbärliga för denna vision eftersom socialt rättvisa ekonomier är bättre rustade att stå 
emot chocker och konkurrens. Sociala partnerskap och dialoger är lika viktiga för att främja och mo-
tivera en effektiv och balanserad politik. För den osunda offentliga redovisningen förespråkar ETUC 
en mer långsiktig syn som omfattar långtgående åtgärder av ECB, ömsesidigt stöd i form av euroobli-
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gationer, en skatt på finansiella transaktioner, bekämpande av skatteflykt och skattebedrägerier, sam-
tidigt som skatteparadis avskaffas.  

ETUC:s politik och kampanjer syftar till att uppnå ett socialt rättvist, ekonomiskt livskraftigt och mil-
jömässigt hållbart Europa. Den här visionen är ingen utopi. Erfarenheten från Norden visar att även 
medan en global kris rasar är det möjligt att behålla en social modell som levererar både effektivitet 
och rättvisa, där effektivitet definieras efter kapaciteten att generera hög sysselsättning och tillväxt 
och rättvisa betecknar höga normer för socialt skydd och en relativt låg risk för fattigdom. Europas 
arbetande män och kvinnor har rätt till en hållbar social modell. De har rätt till en framtid som är 
förankrad i respekten för grundläggande sociala rättigheter och demokrati. Därför anser jag att det 
är lämpligt att avsluta med Olof Palmes ord: ”De demokratiska rättigheterna är inte förbehållna en 
utvald grupp i samhället. De är hela folkets rättigheter.”

Bernadette Ségol
ETUC General Secretary
April 2012
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Mer Europa, men också ett annat Europa

Cándido Méndez
Generalsekreterare  
UGT-Spanien

I.  – Framtiden för den europeiska fackföreningsrörelsen och de mål den eftersträvar är beroende av 
vilken väg Europeiska Unionen (EU) nu väljer. Allt hänger på att euron överlever. Faller den, bryts 
den gemensamma marknaden sönder och det blir en återgång till ett frihandelsområde, vilket skulle 
innebära att EU förlorar möjligheten att spela en viktig roll i den nya världsordning som nu håller på 
att växa fram. Fackföreningsrörelsen går då också miste om den institutionella och rättsliga ram och 
den övernationella gemensamma politik som kan ge den inflytande i en globaliserad värld, där finan-
skapitalismen härskar.

Den nuvarande krisen beror inte på underskott i de offentliga finanserna utan på privat skuldsätt-
ning (familjer, företag, finansinrättningar) som det allmänna till stor del har fått bekosta, rubbningar 
i betalningsbalansen och skillnader i konkurrenskraft och tillväxt mellan de olika EU-länderna. De 
nyliberala medierna har andra förklaringar till krisen. Enligt dem beror den framför allt på under-
skottet och skuldsättningen, trots att underskottet i EU år 2007 bara uppgick till 0,7% och skuldsätt-
ningen till 66%.

Den asymmetriska ekonomiska och monetära union som har skapats har bara förstärkt dessa proces-
ser. Till att börja med bidrog de drastiska räntesänkningarna till fastighetsbubblor och privat skuld-
sättning i olika EU-länder, däribland Spanien, och beroendet av banklån ökade exponentiellt i andra, 
exempelvis Tyskland. Likaså ökade underskotten i bytesbalansen. Det påstods då att det inte spelade 
någon roll eftersom vi var som en provins i EU och att EU som helhet skulle stå för risken. Senare 
visade det sig att det inte stämde. Vidare har den gemensamma valutan, som underkastats ett system 
med fasta växelkurser, bara ökat polariseringen mellan de mer industrialiserade länderna och de min-
dre industrialiserade, samtidigt som den inte har bidragit till att harmonisera inflationstakten, vilket 
det hävdades att den skulle göra. Resultatet har blivit att det sedan 2008, då saker och ting började 
gå illa, uppstått stora överskott i betalningsbalansen i länderna i norra Europa och stora underskott 
i Sydeuropa. 

Inte heller räntorna har harmoniserats. Räntan på tioåriga statsobligationer ligger i Tyskland på un-
der 2% och i Spanien på över 6%. Orsaken är att euron inte är en fullvärdig valuta och att det saknas 
en verklig centralbank som kan backa upp den, till skillnad från hur det ser ut i exempelvis USA, Ja-
pan, Sverige och Storbritannien. 

För att komma ur krisen krävs i första hand att rådet och Europeiska Centralbanken (ECB), läs Tysk-
land, lägger om sin politik. Den bedrivna politiken med åtstramningar och strukturomvandlingar har 
misslyckats och det enda man har åstadkommit är att öka arbetslösheten, göra de så kallade ”randsta-
terna” fattigare och rasera välfärdsstatens grundvalar. 

En politisk omsvängning måste innefatta två grundläggande komponenter: 1) en tillväxtpolitik för 
att minska arbetslösheten till de nivåer som rådde vid krisens början och 2) att man ser till att stats-
skuldräntorna blir tillräckligt låga för att man ska kunna minska obalanserna i de offentliga finan-
serna på ett tiotal års sikt.
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Allt detta kräver ett antal åtgärder, som EFS har efterlyst i flera år. Här ingår investeringar från Euro-
peiska Investeringsbanken, emissioner av euroobligationer, beskattning av finansiella transaktioner, 
skatt på koldioxidutsläpp och återaktivering av strukturfonderna. Det måste också skapas en europe-
isk budget som verkligen är av federal karaktär, med egna medel som kommer från medborgarna och 
inte från staterna. På så sätt kan efterfrågan inom EU stimuleras. 

För att komma till rätta med den ekonomiska och monetära unionens (EMU) asymmetri krävs det 
emellertid ett kvalitativt språng när det gäller unionens politiska integration, som möjliggör en soli-
darisk lösning på krisen. För det första behövs det en union av federal typ, där den ”regelstyrda led-
ningen” – avseende penningpolitik, konkurrensfrågor och budgetövervakning – ersätts av en politik, 
som förutom att på ett demokratiskt sätt samordna och övervaka medlemsstaternas budgetpolitik, 
bedriver en gemensam politik inom områden som energi, industriell utveckling, innovationer, infra-
struktur, försvar, utrikespolitik.

Vidare krävs det en ekonomisk federalism för att skapa jämvikt i den ekonomiska och monetära uni-
onen.   Den utformning som har slagits fast i fördraget om stabilitet, samordning och styrning i den 
ekonomiska och monetära unionen i syfte att befästa asymmetrin hos en europeisk ekonomisk mo-
dell som gynnar några få ”dygdiga länder”, i första hand Tyskland, är en absurd parodi på europeisk 
federalism. Den federalism som krävs för att komma till rätta med krisen måste bygga på solidaritet. 
Den måste vila på fyra oskiljaktiga pelare: att göra euron till en fullvärdig valuta och ändra ECB:s 
mandat, att skapa en ekonomisk styrning som bygger på samarbete och inte bara på tvång, att fördela 
statsskulderna på en ambitiös finansmarknad med gemensamma obligationer (euroobligationer) och 
att skapa en New Deal som är både social och ekologisk.

II.  – Fackföreningsrörelsen har gjort stora framsteg under de senaste decennierna. För det första har 
man lyckats ena de olika falangerna – den socialdemokratiska, den kristdemokratiska, den kommu-
nistiska – i en enda organisation. Inrättandet av europeiska ekonomiska gemenskapen i slutet av fem-
tiotalet och kapitalismens förändringar i slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet skapade goda 
förutsättningar för detta. Berlinmurens fall 1989 och det efterföljande införlivandet av de central- och 
östeuropeiska länderna i Europeiska Unionen gjorde det också möjligt att föra samman praktiskt ta-
get alla fackliga organisationer i Europeiska Fackliga Samorganisationen (EFS).

Detta regionala europeiska exempel på facklig sammanhållning bidrog utan tvekan till skapandet i 
november 2006 av Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS), vilket skedde genom en sam-
manslagning av Fria Fackföreningsinternationalen (ICFTU), Arbetarnas Världsfederation (WCL) och 
ett antal organisationer utan internationell anslutning. På så sätt fördes en mycket stor del av den glo-
bala fackföreningsrörelsen samman. 

EFS har i sin tur – genom kongresser och resolutioner från styrelsen och styrkommittén – under tre 
decennier bidragit till att utarbeta gemensamma ståndpunkter, särskilt inom EU-relaterade områden 
och i dialogen med EU:s institutioner. 

Den europeiska fackföreningsrörelsens arbete har också bidragit till att utveckla den europeiska so-
cialpolitiken. Under 1974 och åren därefter sjösattes europeiska sociala handlingsprogrammet. 1985 
skapades europeiska sociala dialogen. 1989 antogs stadgan om arbetstagarnas grundläggande sociala 
rättigheter, vilket Storbritannien för övrigt motsatte sig. 1992 fogades ett socialt protokoll till Maast-
richtfördraget, vilket gjorde det möjligt att omvandla överenskommelser mellan arbetsmarknadens 
parter på EU-nivå till EU-direktiv eller att införliva dessa överenskommelser på nationell nivå genom 
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arbetsmarknadens parters sedvanliga kanaler i de olika medlemsstaterna. 1997 fördes ett kapitel om 
sysselsättning in i Amsterdamfördraget.

Fackföreningsrörelsen har även sedan rådets möte i Tammerfors 1999 på ett avgörande sätt bidragit 
till att utveckla vissa politikområden såsom hälsa och säkerhet, jämställdhet, samordning och överfö-
ring av pensionsrättigheter med anknytning till arbetstagarnas fria rörlighet inom EU, bekämpning 
av fattigdom och social utslagning samt migrations- och asylpolitiken. Man får inte heller glömma 
kampen för ett direktiv om europeiska företagsråd, vilket antogs 1994, eller för att få till stånd ett di-
rektiv om Europabolag, vilket skedde 2001. I samarbete med Europaparlamentet har vi även förhin-
drat att direktiven om arbetstider och om rätten att tillhandahålla tjänster antogs.

Vi måste dock erkänna att vi inte har kommit tillräckligt långt när det gäller kollektivförhandling-
ar, vilka fortfarande är förpassade till de nuvarande artiklarna 154 och 155 i fördraget om Europeiska 
Unionens funktionssätt. Branschövergripande förhandlingar har givit upphov till ett begränsat antal 
avtal, som har omvandlats till direktiv eller som har kanaliserats via arbetsmarknadens parter. Sedan 
1990-talet har EU-kommissionens lagstiftningsinitiativ reducerats till ett minimum. Detta är förkla-
ringen till att inga avtal har omvandlats till EU-direktiv sedan 1992. De avtal som har införlivats via 
arbetsmarknadens parter har tagit sig mycket olika former och av avtalen på branschnivå har bara 
drygt 2% av innehållet blivit bindande för de enskilda staterna. 

Trots att EFS på senare år har lyckats genomföra allt fler manifestationer och viss gemensam mobili-
sering på europeisk nivå, har vi ännu inte lyckats omvandla det europeiska området till ett konflikt-
område, vare sig det har gällt omstruktureringar, som berör företag som är verksamma i flera olika 
länder samtidigt, eller att reagera på en europeisk politik som – liksom den som nu bedrivs i flera län-
der på uppmuntran av de europeiska institutionerna, med krisen som förevändning – riktar sig mot 
den europeiska sociala modellen.

Sammanfattningsvis anser jag att det inom ramen för denna nya mer asymmetriska EU-arkitektur 
är nödvändigt att det utöver den ekonomiska och monetära unionen finns en social union som bland 
annat innefattar:

– en europeisk ram för kollektivförhandlingar,
– en lagstiftning som respekterar grundläggande fackliga rättigheter som strejkrätten vid utstatio-

nering av arbetstagare med anknytning till etableringsfriheten och rätten att fritt tillhandahålla 
tjänster,

– införande av en klausul om sociala framsteg i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt som 
EFS har krävt,

– fastställande av minimilöner i EU:s medlemsstater, på grundval av ett europeiskt referensvärde, som 
utgörs av en procentsats av medellönen i respektive land,

– antagande av ett EU-direktiv om strukturförändringar i företag som är verksamma i flera europe-
iska länder,

– värnande om den fulla sysselsättningspolitiken som bland annat innefattar arbetstidsförkortning-
ar,

– värnande om en industripolitik för att minska koldioxidutsläppen som ett sätt att komma ur krisen 
och skapa sysselsättning,

– kamp mot ojämlikheten inom Europeiska Unionen,
– förhandlingar med arbetsmarknadens parter på EU-nivå, inom ramen för europeiska sociala dialo-

gen, samt dessförinnan de strukturella reformer som EU rekommenderar/ålägger medlemsstaterna 
inom områden som arbetsrätt, kollektivförhandlingar, tjänstemannalöner, pensionsreformer och 
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tillgång till hälso- och sjukvård.  Detta är dessutom områden som inte enbart faller inom EU:s be-
hörighet eller inte alls gör det. 

Vi behöver nu å ena sidan” mer Europa”, när det till exempel gäller medborgarskapsfrågor och utri-
kespolitik, och å andra sidan ett” annat Europa”, när det gäller ekonomisk politik, skattepolitik, pen-
ningpolitik, arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och institutionernas uppbyggnad. 

Jag är förvissad om att den nordiska fackföreningsrörelsen och särskilt svenska LO, vars företrädare 
Wanja är högt ansedd inom hela den europeiska fackföreningsrörelsen, liksom tidigare kan utgöra 
ett riktmärke för att åstadkomma ett mer välbalanserat EU med en social modell som även i fortsätt-
ningen kan vara en god förebild för resten av världen.

Cándido Méndez
Generalsekreterare UGT-Spanien
April 2012
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Europas framtid

François Chérèque
Generalsekreterare 
French Democratic Confederation of Labour

Sedan 2007 har världen kämpat mot en av tidernas värsta ekonomiska kriser. Europa har drabbats hårt 
av krisen, och de ekonomiska och sociala konsekvenserna är stora för den europeiska utvecklingsmo-
dellen. Att tänka på Europas framtid innebär i detta sammanhang att tänka på de utmaningar man 
måste ta sig förbi, och hur man kan lösa dem.

Integrering av generationsutmaningen för att bevara den sociala modellen
I morgondagens värld måste Europa säkra sin egen ekonomiska utveckling samtidigt som man skapar 
både välfärd och solidaritet. Man måste också ta hänsyn till miljöproblemen och de nya geopolitiska 
balanser som har fötts ut den globala styrningen. Det finns många utmaningar.

Investeringar i utbildning behövs för att vi ska kunna förbereda oss inför framtiden, för att se till att 
morgondagens ekonomi är konkurrenskraftig, bidrar till innovation och kan skapa sysselsättning. Det-
ta arbete måste naturligtvis ske på nationell nivå. Vi behöver dock även en europeisk samordning. 

Europas framtid måste byggas upp runt dess ungdom. För att stödja vår yngre generation måste vi 
främja rörlighet över kontinenten, så att vi underlättar utbyte och språkinlärning. För att ungdomar 
ska känna sig hemma i Europa och för att främja en kulturell mångfald måste morgondagens Europa 
bli mer dynamiskt.

Vi får inte belasta våra framtida generationer med en skuld som de inte bär ansvar för och vi måste se 
till att det sociala skyddssystemet är hållbart. I vår kamp mot orättvisa måste vi vara särskilt uppmärk-
samma på de frågor som rör ungdomar, exempelvis lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning, 
kampen mot akademiska misslyckanden, lika tillgång till sysselsättning och kampen mot otrygghet. 

Det kommer att bli en stor utmaning  att finansiera den sociala tryggheten för Europa på grund av 
dess demografiska trender. Den europeiska befolkningen kommer att fortsätta att åldras på lång sikt. 
Det leder till en ökning av sjukvårdskostnaderna som är mycket högre än den ekonomiska tillväxten, 
och det rubbar pensionssystemens balans. Det stämmer att de här systemen är nationella (och mycket 
olika), men problemet med långsiktig finansiering är i stort sett detsamma överallt. 

När det gäller reformen av våra sociala trygghetssystem, som utan tvekan kommer att genomföras i 
alla länder, måste vi sträva efter konvergens med tanke på rörligheten hos arbetstagare över hela Eu-
ropa, åtminstone när det gäller rättigheter. Inom ramen för den inre marknaden och för att undvika 
social dumpning kommer konvergens också att behövas i finansieringsmekanismerna. Den sociala 
dialogen spelar en central roll på det här området, på både nationell och europeisk nivå.

Frågan om hållbarheten i offentliga tjänster ger upphov till liknande problem som dem som våra so-
ciala trygghetssystem utgör. För att säkra finansieringen kommer reformer att behövas, och de måste 
anpassas efter befolkningarnas behov (som förändras), samtidigt som kvaliteten och tillgången för alla 
bevaras. Det kommer att ge upphov till frågan om resurser, och särskilt skattepåverkan. Det stämmer 
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att offentliga tjänster är nationella frågor, men reformer måste samordnas på EU-nivå för att undvika 
skattedumpning. Vi måste också främja konvergens i skattesystemen.

Ideell verksamhet, särskilt på social nivå, ingår i den europeiska sociala modellen. Den måste också 
bibehållas för att den inre marknaden ska färdigställas inom ramen för en ekonomisk modell som 
inte bara innefattar allmänheten, utan även de ideella och vinstdrivande privata sektorerna, vid be-
hov med hjälp av offentlig-privat samverkan.

Ingen mer konkurrens mellan medlemsstaterna
En annan stor utmaning rör orättvisa, särskilt orättvisa mellan medlemsstaterna. På en inre mark-
nad i utveckling medför orättvisa i företagens konkurrenskraft och intäkter och skillnader i social 
trygghet, arbetsrätt och skatteregler, en risk för social dumpning och skattedumpning. För att säkra 
Europas framtid måste vi därför sträva efter social och skattemässig konvergens som avspeglar om-
ständigheterna i de olika europeiska länderna och regionerna.

På skattenivå måste hög prioritet ges åt att harmonisera underlagen för företagsskatt, definiera en 
minimisats och öka konsekvensen mellan skattesystemen. På lång sikt måste skatter bli ett verktyg 
för solidaritet, som bidrar till att utveckla Europas fattigare regioner.

På social nivå, och för att undvika ”harmonisering nedåt”, måste vi stärka den europeiska sociala grun-
den genom att införa minimigarantier som ökas gradvis allt eftersom de ekonomiska förutsättning-
arna förbättras. Den sociala dialogen har en central roll här – det är upp till arbetsmarknadens parter 
att med regeringarnas hjälp definiera dessa miniminormer på både europeisk och nationell nivå, och 
att skapa synergier mellan de båda.

Orättvisan mellan Europas länder skapar också handelsobalans inom unionen, eftersom en del län-
der har ett överskott och andra ett underskott.  Dessa ackumulerade underskott kommer till slut att 
blåsa upp skulden i de aktuella länderna, särskilt om skattepolitiken inte samordnas för att bryta oba-
lansens onda cirkel. Det är en av huvudorsakerna till den kris som nu drabbar euroområdet, och det 
påverkar hela unionen. Morgondagens Europa har därför ett stort behov av en stark ekonomisk led-
ning för att samordna ekonomisk politik som kan avhjälpa obalansen i konkurrenskraften och bud-
getkontrollen. Det är mycket viktigt att vi slår samman en del av statsskulden och att vi ökar ECB:s 
roll i form av stärkt styrning.

I hjärtat av kampen mot orättvisan finns solidaritetsprincipen. Solidaritet på europeisk nivå är inte 
bara en moralisk skyldighet. Det är också en skyldighet för länder som har ett gemensamt öde – Eu-
ropeiska unionen – att förhindra att de fattigas olycka drar ner alla.

Europa och världen
Den viktigaste utmaningen utåt för Europa är tillväxtländernas utveckling. De mest framstående 
europeiska länderna har tillsammans med USA och Japan länge haft ett västligt ledarskap som har 
dominerat världen. Om Europeiska unionen ses som en helhet är den en ledande makt i dagens värld. 
De europeiska länderna fortsätter dock att gå framåt ensamma på den internationella arenan, trots att 
andra länder från andra världsdelar – exempelvis Kina, Indien och Brasilien – kommer att stå längst 
fram på samma arena i morgon. Om Europa vill fortsätta att spela en ledande roll för att styra globa-
liseringen måste man bli starkare och tala med en gemensam röst.
Europa har nämligen en grundläggande roll att spela. Trots att Europa inte är en mall som kan kopie-
ras som sådan är det en referenspunkt på många områden:
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– Man har framgångsrikt uppnått enighet utan våld och genom konfliktlösning
– Man har byggt upp en unik social modell som trots olikheterna ger sårbara invånare bättre skydd 

än på annat håll, och där den sociala dialogen fortfarande spelar en central roll
– Man går i bräschen i kampen för miljöskydd

Genom att klara av utmaningarna och förbättra sin styrningsstruktur kan Europeiska unionen föra 
fram sina värderingar på den internationella arenan och ta de kamper som är nödvändiga för Euro-
pas och planetens framtid:

– Att införa en rättvisare världshandel genom att introducera sociala normer och miljönormer
– Att säkra åtkomsten till naturresurser (råmaterial och energi) samtidigt som en utvecklingsmodell 

som hushåller bättre med dessa resurser främjas
– Att sätta globala finanser i sysselsättningsskapandets och den hållbara utvecklingens tjänst

För att behålla sin tyngd måste Europa emellertid också fortsätta att vara en viktig ekonomisk makt. 
För att uppnå det måste dess övergripande konkurrenskraft bli bättre. System som koldioxidskatt vid 
EU:s gränser eller finansiering av ett socialt trygghetssystem som utgör en mindre börda för arbets-
kraften kan vara värdefulla, men det skulle vara dumdristigt att tro att vi kan ta skydd bakom våra 
gränser. Europa behöver världen och världen behöver Europa.

Ekonomisk konkurrenskraft uppnås genom inte bara teknisk, utan också social innovation. Den eko-
nomiska omstruktureringen kommer att fortsätta. Den är ett globalt fenomen som påverkar Europa. 
Att förutse förändringar, säkra utsikterna till arbete och fackliga åtgärder i multinationella företag 
och europeiska företagsråd… den europeiska fackföreningsrörelsen måste förbättra sin förmåga att 
vidta åtgärder på dessa områden.

Europa och dess grannar
Migration är ingen nyhet för Europa, varken inom länderna eller från grannländer. Européer har ock-
så migrerat utanför sitt territorium. Dessa migrationer har berikat den europeiska kulturen och bi-
dragit till att bygga upp dess ekonomi. I dag eftersträvar södra Medelhavsområdet aktivt demokrati, 
på samma sätt som Östeuropa gjorde på 90-talet, och vi måste hjälpa de här länderna med deras eko-
nomiska och demokratiska utveckling – inte bara för att det är vår moraliska plikt, utan även för att 
det ligger i vårt intresse. 

Om den ekonomiska och kulturella sammanhållningen mellan EU och dess grannar i öster och söder 
förbättras stärker der EU:s position i världen och bidrar till att sprida fred och demokrati samt respekt 
för mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter.

I stället för att se inåt och stänga våra gränser bör vi se utåt, eftersom det främjar dialogen mellan civi-
lisationer. Att integrera Turkiet i Europeiska unionen skulle stärka dess ekonomiska möjligheter sam-
tidigt som det skulle kunna bygga en bro till länder med i huvudsak muslimsk befolkning. En sådan 
bro är nödvändig för freden, med början i Mellanöstern, och användbar för den globala välgången.

Kampen mot främlingsfientlighet, stigmatisering av vissa religioner och alla former av diskrimine-
ring börjar i våra företag och våra städer, och hjälper Europa i dess kamp.

Försoning mellan arbetstagarna och Europa
Inför dessa utmaningar, som påverkar oss alla, och på grund av det växande beroendeförhållandet 
mellan länder, personer och företag anklagar allt fler EU-medborgare Europa för sina problem. För 
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att förhindra att det europeiska politiska projektet faller samman måste det få ny energi och mening. 
Det kommer att krävas mycket mer än Europa 2020-strategin för att uppnå detta. Europa behöver 
både politiska och ekonomiska medel för att agera.

Genom en gemensam politik kan vi utveckla en konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som kan 
skapa sysselsättning. Det omfattar framför allt följande:

– Övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, vilket främjar en hållbar utveckling
– En energipolitik som kombinerar försörjningstrygghet, utveckling av förnybar energi och energi-

bevarande
– En fortsatt jordbrukspolitik som strävar efter ett hållbart jordbruk
– En territoriell utvecklingspolitik för att återställa balansen mellan Europas regioner, däribland en 

social sammanhållningspolitik som säkrar solidaritet med de missgynnade
– En europeisk nätverkspolitik för hållbar transport, energi och kommunikationer
– En politik som rör utbildning, forskning, utveckling och innovation för att säkra samarbetet mel-

lan utbildningssystem (erkännande av kunskaper), universitet, forskningscentra, företag osv

Vi behöver därför en europeisk budget som stämmer överens med våra ambitioner. Den måste ligga 
långt över de beklagligt otillräckliga 1 procent av BNP.  Denna budget måste självfinansieras av unio-
nen så att förhandlingarna mellan medlemsstaterna och beräkningen av ”avkastning på investeringar” 
upphör. Vi behöver också en europeisk lånekapacitet (projektobligationer).

Den europeiska fackföreningsrörelsen måste vara ambitiös för att kunna påverka de politiska beslu-
ten i de europeiska institutionerna, samtidigt som den också agerar autonomt genom förhandlingarna 
av gränsöverenskommelser. 

För att stärka fackföreningsrörelsen måste vi först nå ut till nya målgrupper i varje medlemsstat, ex-
empelvis den yngre generationen, arbetstagare i småföretag, personer med otrygga arbeten, underle-
verantörer osv. På europeisk nivå måste vi stärka den sociala dialogen mellan branscher och sektorer. 
Den sociala dialogen måste bli ett sätt att genomföra näringslivs-, ekonomiska och sociala strategier 
på sektorsnivå och inom en global ram.

För att uppnå detta måste vi först stärka handlingsförmågan i den europeiska fackföreningsrörelsen. 
Som fackliga aktivister i våra medlemsstater och på våra yrkesområden är det vårt ansvar att se till 
att EFS och de europeiska fackförbunden blir effektiva redskap för förslag och åtgärder från fackför-
eningar som aktivt engagerar medlemmar och inte bara fungerar som samordningsorgan. 

Vi är övertygade om att vi för att bygga upp morgondagens Europa först måste bygga upp morgonda-
gens europeiska fackföreningsrörelse.

François Chérèque
Generalsekreterare 
French Democratic Confederation of Labour
April 2012
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Fackföreningarna och det sociala Europas framtid

Harri Taliga
Ordförande för Estonian Trade Union Confederation

Europeiska unionen har varit en ledstjärna i utformandet och utvecklingen av det moderna sociala 
trygghetssystemet. Genom sin långa, ihållande och slitsamma kamp har de europeiska fackförening-
arna bidragit starkt till att införa miniminormer för anständigt arbete. 

Vi får inte tillåta att dessa ovärderliga sociala framsteg faller offer för den urskillningslösa åtstram-
ningspolitik som vi har bevittnat på sistone. Trots mantrat om nedskärningar i den sociala tryggheten 
i de krisdrabbade länderna har de senaste åren tydligt visat att de länder där det finns ett tillräckligt 
socialt trygghetsnät, som stöder en hållbar budgetpolitik, har lyckats bättre med att hantera effek-
terna av den globala finanskrisen.

När Estland anslöt sig till Europeiska unionen 2004 upplevde landet precis som många andra central- 
och östeuropeiska länder ett stort uppsving i utvecklingen och många nya möjligheter öppnades. Under 
anslutningsprocessen fick estniska fackföreningar mycket hjälp från sina kolleger i Sverige och övriga 
nordiska länder. Om vi ska nämna ett exempel på sådan hjälp måste det bli det långvariga samarbets-
projektet med svenska LO och TCO för att utbilda fackligt förtroendevalda och andra fackligt aktiva. 
För den estniska centralorganisationen gavs det viktigaste stödet på området för partsrelationer, och 
det rörde införandet och genomförandet av EU:s regelverk ur ett praktiskt perspektiv.

Den största utmaningen för fackföreningarna i de medlemsstater som har anslutit sig till Europeiska 
unionen det senaste årtiondet är hur dessa länder ska vändas från konsumenter av välfärd till produ-
center. I ekonomiska termer innebär det att producera varor och tjänster med större mervärde, och 
röra sig uppåt i den globala värdekedjan. Denna utveckling medför inte bara ekonomiska reformer 
utan även reformer på arbetsmarknaden och i partsrelationerna. Behovet av att skydda arbetstagarnas 
rättigheter i tider av snabba reformer och frågan om hur man kan göra det på bästa sätt driver också 
fackföreningarna att söka efter nya sätt att representera och skydda sina medlemmar. För Estland är 
det naturligast att söka innovativa lösningar hos våra nordiska grannar.

Hur snabbt och hur framgångsrikt det sociala Europas värden och principer genomförs i dessa nya 
medlemsstater beror till stor del på deras fackföreningars arbete för att framföra sina synpunkter om 
partsrelationer, sysselsättning och sociala frågor. Det är ingen hemlighet att företagare och arbets-
givare i Central- och Östeuropa ofta har präglats av föreställningar och attityder som sedan länge 
är förpassade till historiens papperskorg i de länder som har längre erfarenhet av marknadsekonomi 
och politisk demokrati.

Samtidigt kan vi se en tydlig tendens i Europa där sociala värden och individens rättigheter inskränks 
till förmån för mantrat om ekonomisk frihet och marknadskonkurrens. Fackföreningarnas viktigaste 
intresse är å andra sidan att stärka det sociala Europa, öka spridningen av principerna om anständigt 
arbete och stärka rollen för sociala trepartspartsöverenskommelser och kollektivavtal.

Trots att den ekonomiska tillväxten påverkar samhällsutvecklingen som helhet vet fackföreningarna 
bättre än någon annan att den ekonomiska tillväxten i sig inte räcker för att garantera ett anständigt 
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liv och utveckling av ett mer rättvist samhälle. Det är bara genom framgångsrika löneförhandlingar 
och effektiva kollektivavtal som arbetstagarnas rättmätiga andel av samhällets välstånd kan garante-
ras, samtidigt som de bidrar till att fenomenet med arbetande fattiga försvinner, liksom löneklyftan 
mellan män och kvinnor.

Det effektivaste sättet för fackföreningarna att uppnå dessa mål är genom ett kontinuerligt, riktat 
organisationsarbete, så att de kan behålla sina befintliga medlemmar och rekrytera nya, samt öka sin 
kapacitet att vidta åtgärder. Internationellt fackföreningssamarbete har varit en viktig aspekt i Euro-
peiska unionen och kommer utan tvekan att spela en mycket viktig roll även i framtiden. Allt efter-
som Europeiska unionen växer i storlek kommer dock ett närmare regionalt samarbete, bland annat 
i Östersjöområdet, att bli allt viktigare för att utveckla och föra vidare en rättvis arbetsmarknad som 
kännetecknas av rättvisa arbetsvillkor och anständiga levnadsförhållanden för alla.

Harri Taliga
Ordförande för Estonian Trade Union Confederation
April 2012
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 Vi måste vara målmedvetna

Jan Guz
OPZZ:s ordförande

Det är svårt att föreställa sig ett modernt Europa utan ett demokratiskt inflytande på dess medborga-
re, de sociala rörelsernas och starka fackföreningarnas engagemang. Nyliberal ekonomi och en ohäm-
mat fri marknad eftersträvar, under täckmantel av en maximerad vinst, en eliminering av socialför-
säkringssystemen, fackföreningarna; den negligerar arbetarna. Som fackföreningsmedlemmar får vi 
ständigt höra talas om vårt skadliga ingrepp i friheten att bedriva ekonomisk verksamhet, göra det 
omöjligt för ”marknadens osynliga hand” att agera. Vår sociala sensibilitet och vår betoning av jäm-
vikt mellan näringslivet och den sociala sfären betraktas som skadlig sentimentalitet. Samtidigt på-
pekas fackföreningarnas onödiga politiska engagemang. Och vad är fackligt arbete om inte politik? 
I politiken uppfattad som en helhetsbild av olikartade intressen i samhällslivet finns det också plats 
för fackföreningarna.

Målmedvetenhet innebär att fackföreningarna övertar den offentliga debattens språk, som domineras 
av det nyliberala nyspråket. För kapitalet och dess språkrör är arbetaren en arbetskostnad, privatise-
ringen av offentliga tjänster är den enda effektiva metoden för en lösning på deras problem, och arbe-
tarnas medverkan – en gången epoks sjuka hugskott, som omöjliggör en fullgod skötsel av företaget. 

Faran ligger i att en mycket stor del av samhället redan använder det nyliberala språket. Det är dags 
att kämpa för den offentliga debattens språk. Det är dags att kämpa för en verklig diskurs även i Eu-
ropa. Det finns redan tillräckligt med eufemismer och metaforer från fackföreningarnas sida. Vi får 
inte vara rädda att tala klart och tydligt. Ibland måste man kalla saker och ting så som de är i verk-
ligheten. Ett sådant språk måste även beröra beteenden på europeisk nivå. Den s.k. trojkans tvång att 
Grekland och Italien måste fatta antisociala beslut är ingenting annat än ett diktat ovanför medbor-
garnas huvuden.

Ett målmedvetet handlande som syftar till en förbättring av vår image är grunden för vårt fortsatta 
agerande. Vi måste inse att det nittonde århundradet redan har gått till ända. Delvis delar jag därför 
Manuel Castells tes som tyder på att vi har gått in i ”informationssamhället”. De hittillsvarande me-
toderna för att mobilisera arbetarklassen, huvudsakligen med tanke på en omformning av strukturen, 
får inte fortsätta. Vi måste omformulera eller komplettera metoderna med andra handlingsformer.

Vi måste komma ihåg att den fordistiska* [organisering av arbetet införd av H. Ford – varje arbetare 
utför ständigt samma enkla arbetsmoment och produkten förs vidare på det löpande bandet] model-
len för arbetsorganisation har inneburit en traditionell syn på den fackliga problematiken. Den har 
lagt grunden till institutionaliserade fackliga förhandlingar, ganska väl förutsebara sociala proces-
ser samt arbetarklassens sammanhållning, i grund och botten med stöd av arbetarna inom storindu-
strin. De samtidiga strävandena efter elasticitet på arbetsmarknaden har orsakat en översvämning av 
otrygga anställningar, usla avtal, civilrättsliga kontrakt eller självanställningskontrakt. Många gånger 
är arbetare som är anställda på sådana kontrakt tvingade till detta. Det innebär brist på fackligt stöd, 
låga pensionsavgifter eller bristande möjligheter att ta semester. Det som borde vara ett undantag blir 
en norm. Detta påverkar starkt fackföreningarnas verksamhet och deras förmåga att organisera nya 
medlemmar, i synnerhet unga människor som oftast berörs av otrygga avtal. Kom ihåg att i antalet 
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ligger vår styrka. Fackföreningarna måste därför bli fler till antalet, och det innebär en förstärkning 
av strategierna för en ökning av anslutningar till fackföreningarna.

Vi bör bemöda oss om rätten att garantera alla arbetare möjlighet att bilda och ansluta sig till fack-
föreningar samt rätten till skydd som härrör från lagstiftning eller kollektivavtal. På europeisk nivå 
är en samordning av begreppet ”arbetare” i lagtexter en utmaning. Möjligheten att utnyttja fackför-
eningarnas skydd bör garanteras varje yrkesarbetande person, oberoende av anställningsform.

Förekommande förändringar i global skala och konvergens – även ideologisk – innebär utkristallise-
ring av en ny typ av arbetsorganisation, som enligt min mening de moderna fackföreningarna inte 
till fullo kan förstå och ge ett adekvat svar på. Enligt min uppfattning bör verksamheten intensifie-
ras på två centrala områden.

För det första bör vi vara öppna för ett organiserat medborgerligt samhälle. Fackföreningarna bör mer 
aktivt söka bundsförvanter t.ex. inom rörelsen för ”indignerade” antikrigs- eller antifascistiska aktivis-
ter, motståndare till ACTA-dokumentet samt inom identifierade grupper på grundval av deras iden-
titet (t.ex. feministiska miljöer, folk- eller etniska minoriteter, HBT). Sådana åtgärder bör även vidtas 
i internationell skala. För det andra bör vi satsa på en aktiv medverkan på virtuella sociala nät, som 
många gånger innebär möjlighet till handling i real verklighet. Den nya fackföreningen i den postin-
dustriella eran får inte fly från de teleinformativa förändringar som påverkar samhället, typ relatio-
ner inom området samt metodiken för att söka, bearbeta och verifiera information. Om vi kommer 
att bli fackföreningar i version 2.0 kan det avgöra vår identitet i det allmänna samhällsmedvetandet 
under det närmaste decenniet. 

I detta sammanhang är det hög tid att koncentrera sig på unga människor i större utsträckning än 
hittills. Jag vet att det är svårt men det finns ungdomar som identifierar sig med fackföreningarna, 
innebörden av facklig verksamhet och som vill vara aktiva på detta område. Vi måste skapa de vill-
kor som krävs för arbete och utveckling. De fackliga ledarna på alla nivåer bör stödja skapandet av 
strukturer för unga fackföreningsmedlemmar och underlätta funktionerna för dem. Kritiken från 
deras sida får inte uppfattas som en attack utan bör snarare betraktas med förståelse, som ett bidrag 
till förbättringen av fackföreningarnas funktion. Fackföreningarna kommer att bli svaga om vi inte 
förbereder dem, inte förser dem med lämpliga kompetenser, kommunikations- eller mobiliserings-
förmåga. Arbetet på vår framtid måste börja redan nu.

Det finns många utmaningar för världsekonomin. Den ena är övergången till s.k. grön ekonomi. Det 
är ett svårt tema för ett sådant land som Polen liksom för de polska fackföreningarna. Det projektet 
berör i vårt sammanhang egentligen en enda stor region, nämligen ŚlŚsk [ungefärligt uttal: Slonsk] – 
traditionellt, sedan århundraden förknippad med stenkolsbrytning. För ŚlŚsk, dess invånare, arbetare 
och deras familjer kan övergången i riktning mot en ”grön ekonomi” innebära att finnas eller inte 
finnas, t.o.m. i existentiell mening.

Inför övergången till s.k. grön ekonomi måste man därför beakta principen om utjämning samt und-
vika olikheter. Omvandlingen i Polen efter 1989 har kännetecknats av lidanden för många tusen ar-
betare och deras familjer. De följande, mindre välbetänkta förändringarna, sedda ur endimensionell 
synvinkel kan inte längre upprepas. Den europeiska solidariteten måste innebära att vissa länder i 
den svåra och kostsamma övergångsprocessen inte kommer att lämnas åt sitt öde, isolerade med sina 
samhällsproblem. Solidaritet och stöd måste innebära medansvar för alla europeiska länder och för 
alla europeiska arbetare, utan hänsyn till inom vilken sektor – ”svart” eller ”grön” – de är anställda.
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Vi måste slutligen besvara frågan, vad vi menar med facklig solidaritet. Omflyttningsstrategier, eller 
t.o.m. hotet om en tillämpning av dessa, eller förflyttning av kapital från en plats till en annan ut-
nyttjas av arbetsgivarna. Under inga förhållanden får vi låta dem påtvinga oss principen ”söndra och 
härska”! Vår styrka ligger i enighet!

För de europeiska politikerna är den centrala lösningen på de befintliga problemen en ny ekonomisk 
ordning, ett skattepaket, eller europluspakt. Problemet beror på att denna räddningsstrategi bara är 
avsedd för dem som säkerställer sitt kapital. Denna typ av överenskommelser är farlig för det sociala 
Europa. Strävan att minska och frysa lönerna leder i ett längre perspektiv till påtryckningar att sän-
ka arbetsstandarderna och till principen ”utjämning nedåt”. Åtdragning av svångremmen leder inte 
till någon utjämning av den samhällsekonomiska utvecklingen, något som affärsvärlden fortfarande 
inte kan förstå. Tiden för en samordning av vår fackliga alternativa politik rör därför lönerna, bl.a. 
minimilönerna, beskattningen (av finanstransaktioner, standardisering av ekonomisk verksamhet), 
skapandet av nya arbetsplatser av god kvalitet, skydd av offentliga tjänster.

Fackföreningarnas europeiska solidaritet innebär även en fortsättning av de gemensamma paneuro-
peiska aktionerna. Vi får inte glömma samordningen av solidariska handlingar inom området för in-
ternationella företag samt branscher. Inom det området utnyttjar kapitalet även principen ”söndra 
och härska”. Faran för vår enighet är mycket stor.

Den europeiska samhällsdialogens roll samt vårt inflytande på de europeiska institutionernas beslut 
måste växa. Dialogens självständighet bör bevaras, men våra ansträngningar som siktar till en kon-
solidering av effekterna bör stärkas. Fler ramavtal bör omvandlas till EG-direktiv. Det garanterar en 
god implementering i de enskilda medlemsländerna. 

Framför oss finns många utmaningar, som den nuvarande generationen fackföringsfolk i det förgångna 
inte har behövt mäta sig med. Fackföreningsrörelsen bör kunna peka på målet och riktningen, över-
tyga om sina visioner, vara kompetent. Vi har ambitiösa mål, och genomförandet beror bara på oss 
själva. Vårt huvudmål är ett starkt socialt Europa!

Jan Guz
OPZZ:s ordförande
April 2012
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Organisera och samordna  
– för rättvisa och sysselsättning

Roar Flåthen
Ordförande för LO-Norge

Wanja Lundby-Wedin har varit en utmärkt ordförande för ETUC. Nu måste vi hantera de fortsatta 
utmaningarna utan henne. Vi kommer att fortsätta hennes arbete och ta med oss allt som hon har 
uppnått på europeisk nivå.  

Inför de problem som finns i Europa måste målen för den fackliga verksamheten och den ekonomis-
ka politiken fortfarande vara dessa: 

– Full sysselsättning.
– Mer rättvis fördelning av inkomster.

Dessa utmaningar delas mellan fackföreningar i olika länder och i olika positioner i den europeiska 
ekonomin. Norge är inte medlem i EU, men vi är en del av den inre marknaden.
 
Den rådande ekonomiska krisen uppstod på grund av överdimensionerade och underreglerade finans-
marknader. Det skedde framför allt i USA, men även i många europeiska länder. Först och främst 
ledde misslyckandet till havererat ekonomiskt självförtroende, investeringar och sysselsättning. Det 
undergrävde de offentliga finanserna genom minskade skatteintäkter. I flera länder försvagade ban-
kernas utträde de statliga finanserna ytterligare. En av de faktorer som för närvarande höjer den ränta 
som vissa stater måste betala är dessutom risken för uteblivna återbetalningar i banksektorn, och de 
effekter som det kan få på de statliga finanserna.

ETUC har påpekat vad som behövs från de nationella regeringarna och på europeisk och global nivå. 
Jag kommer att betona fackföreningarnas roll.

Rättvisare fördelning
En grundläggande roll för fackföreningarna är att förhandla på sina medlemmars vägnar och erbju-
da en mer rättvis lön än den som följer av marknadskrafterna. Det finns också anledning att säga att 
samordnade löneförhandlingar på central nivå minskar lönespridningen.

Ju högre samordningen är i lönebildningen desto rättvisare blir lönefördelningen. Eftersom lönen 
är den klart viktigaste inkomstkällan bidrar en rättvisare lön dessutom till en rättvisare fördelning 
som helhet.

Den roll som arbetsinstitutionerna spelar kan ställas i kontrast till den roll som finansinstitutioner-
nas roll när det gäller rättvisa och rättvis fördelning. Skillnaderna mellan män och kvinnor kan an-
vändas som exempel. När klyftan på arbetsmarknaden som helhet är konstant eller sakta minskar är 
det i finanssektorn som den är störst och blir allt större.

Högre sysselsättning
Samordnad lönebildning kan också bidra till en mer sysselsättningsvänlig ekonomisk politik. Flera 
studier visar att lönesamordning på nationell nivå är en fördel för sysselsättningen. För rättvisan är 
den också långt bättre än decentraliserad lönebildning. 
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Fackföreningarna behöver medlemmar
Moderna marknadsekonomier behöver starkare kollektiva mekanismer för att balansera marknaderna. 
Därför är det paradoxalt att utvecklingen har gått i motsatt riktning i många länder. Finansinstituten 
och marknaderna har utvidgats, medan den organiserade arbetskraftens roll har minskat. Samord-
ningen på arbetsmarknaderna har försvagats.

I Norge och övriga nordiska länder är fackföreningstätheten relativt hög. Den viktigaste iakttagelsen 
är dock nedgången i andelen arbetstagare som är fackligt anslutna. I nästan alla länder har fackfören-
ingarnas numerära styrka minskat väsentligt. Det är en utmaning som vi måste ta på allvar. Fackför-
eningarnas medlemmar måste vara starka, och att organisera oss är en av våra viktigaste uppgifter. 

Eftersom den fackliga anslutningsnivån skiljer sig åt gör kollektivavtalens omfattning detsamma. En 
del länder balanserar en låg fackföreningstäthet med en hög täckning genom denna mekanism. Andra 
länder kompletterar kollektivförhandlingar med lönemekanismer genom statlig reglering.

Utöver nedgången i fackföreningarnas förhandlingskraft har trenden i många länder också gått mot 
mer decentraliserad lönesättning. Det kan också ha bidragit till att samordningen har försvagats.

Trenden för denna grundläggande förutsättning för att arbetskraften ska få en konstruktiv roll har 
uppenbarligen vänt. Det är naturligtvis främst en utmaning för fackföreningarna själva. Även poli-
tikerna har dock en roll att spela. 

En del länder stimulerar medlemskap i fackföreningar genom skatteavdrag för fackföreningsavgifter 
och/eller genom att en del av den sociala tryggheten organiseras med en roll för arbetsmarknadens 
parter. Denna mekanism bidrar till hög fackföreningstäthet i Norden, även om den nu reduceras av 
de aktuella regeringarna i Danmark och Sverige.

En privat tjänstesektor som har växt genom outsourcing har haft en negativ påverkan på den fack-
liga anslutningen. Orsaken är att tjänster är svårare att organisera i fackföreningar än industrin och 
offentliga tjänster.

Men också en samordnad vivå 
För att samordna löner behöver man inte bara fackföreningar utan även beslutsfattande i olika bran-
scher och yrken. Samordningsmekanismerna kan också skilja sig från mekanismerna mellan och inom 
organisationerna, exempelvis:

– Parallella avtalsvillkor i tid.
– Politiskt samförstånd om principer och riktlinjer.
– Obligatorisk medling.
– Lagstiftning eller kollektivavtal om spelets regler. 

Den bästa mekanismen är en stark förbundsnivå som är representativ för större grupper anställda, 
som beslutar om gemensamma prioriteringar och åtgärder. Den behöriga nivån måste utöver man-
datet dessutom ha de resurser som behövs för att hantera komplicerade förhandlingar och ekonomi-
politiska frågor. I de nordiska fackföreningarna (LO) kan medlemsavgiften uppgå till 1–2 procent av 
intäkterna, varav 10–20 procent går till förbundet.
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Det finns också en debatt om hur mycket samordning som behövs på europeisk nivå. I många frågor 
som rör allmänna politiska beslut i EU/EEA har samordningen varit mycket relevant. För lönesam-
ordning verkar det mer långsökt. Med tanke på bristen på samordningsmekanismer på nationell nivå 
är det svårt att tro att samordning kommer att införas på en ännu ”högre” nivå. Fackföreningar som 
inte ger mandat åt sitt nationella förbund kommer knappast att överlämna det till europeisk nivå. I 
Europa kommer denna samordning att bli komplicerad på grund av att omständigheterna skiljer sig 
åt mellan länderna. 

Mitt budskap till fackföreningsvänner i hela Europa är att vi måste organisera fler arbetstagare. Vi 
måste gå samman i ett förbund som kan agera för mer än en sektor eller ett yrke. Det ger en starkare 
röst gentemot arbetsgivarna och även mot regeringarna. Vi behöver i första hand samordning på na-
tionell nivå. Det är det enda sättet att uppnå mer på europeisk nivå. 

Roar Flåthen
Ordförande för LO-Norge
April 2012



1
Facket och EU:
Sju fackliga betraktelser över den ekonomiska krisen

Rapporten ni håller i er hand är den första i en rapportserie från LO med temat ”Facket 
och EU”. Serien kommer att belysa angelägna EU-frågor ur ett fackligt perspektiv. Så-
väl långsiktigt strukturella utmaningar som dagsaktuella frågor kommer att diskuteras. 

Finns även översatt till engelska:
Union reflections on the economic crisis, ISBN 978-91-566-2806-1

Rapporterna beställs från LO-distribution:
lo@strombergdistribution.se
Telefax: 026-24 90 26

Maj 2012
isbn 978-91-566-2805-4
www.lo.se

på omslaget:
André Bejedal, 25 år, GS-facket, avd 9 Östra Svealand
Produktionsmontör vid Lappset Sweden AB, Enköping
foto: Lars Forsstedt

Facket och eU

Sju fackliga betraktelser över  
den ekonomiska  krisen


