
Europafacket är löntagarnas röst i EU. I den här skriften kan du läsa 
om de krav Sveriges och EUs övriga fackligt anslutna löntagare driver 
gemensamt i EU. Tillsammans är vi 60 miljoner medlemmar, och en 
stark kraft för ett socialt Europa, med full sysselsättning, rättvisa och 
trygghet.

Det handlar också om valet till Europaparlamentet den 13 juni, då alla 
EUs röstberättigade medborgare kan delta. Europaparlamentet har ett 
avgörande infl ytande över frågor som är viktiga för löntagarna. Din 
röst har betydelse!
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Facket – löntagarnas röst i världen

F A C K F Ö R E N I N G S R Ö R E L S E N  Ä R  L Ö N T A G A R N A S  R Ö S T  i en värld där mark-
nadens infl ytande blir allt starkare. Kapitalet har sprängt grän-
serna och låter sig inte så lätt påverkas av nationella fackliga 
organisationer eller nationella politiska beslut. Därför har den 
fackliga samverkan över gränserna vuxit i betydelse. Vi i facket 
ska möta våra motparter i ögonhöjd!

Även om löntagarna i Sverige, Europa och globalt har olika 
villkor har vi liknande krav – full sysselsättning, utvecklande 
jobb, en god arbetsmiljö, infl ytande i arbetslivet och rättvisa 
löner. Tillsammans med andra progressiva krafter slåss vi för 
demokrati, jämställdhet och trygghet och tar strid mot höger-
krafter som vill sätta marknaden före människorna. Vi kräver 
marknadsekonomi på människornas villkor – inte kapitalets.

Sverige har kommit längre än många andra länder i och utan-
för Europa när det gäller fackliga rättigheter i lagar och kollek-
tivavtal. Detta tillsammans med vår unikt höga anslutningsgrad 
– över 80 procent av löntagarna är med i facket – innebär att vi 
med rätta kan kalla oss världens starkaste fackförening.

Men det är också ett faktum att förhållandena i vår om-
värld påverkar oss och att det inte räcker att vara stark natio-
nellt, i Sverige. I den allt hårdare globala konkurrensen kan vi 

inte långsiktigt försvara en bättre situation i Sverige än i 
andra länder. Därför ligger det i vårt nationella fack-

liga intresse att arbeta fackligt också på Europa-
nivå och globalt.

Det är också i vårt intresse att länderna i 
vår omvärld har starka nationella fackför-

eningar som kan driva igenom anständiga löner och arbetsvill-
kor. Löntagarna ska inte tvingas att konkurrera med låga löner 
och dåliga anställningsvillkor. Vi ska stödja en sund konkurrens, 
som bygger på utvecklande jobb och en bra arbetsmiljö.

Det är ingen hemlighet att det fi nns en kritik i Sverige mot 
delar av den politiska kulturen i EU-systemet, till exempel när 
det gäller löner, byråkrati och synen på öppenhet.

Det fi nns också en oro bland löntagare i Sverige och andra 
EU-länder inför de förändringar som sker när ekonomin blir 
allt mer internationell och EU-medlemskapet präglar allt mer 
av vår vardag. Många känner maktlöshet när viktiga frågor som 
tidigare hanterades ”hemmavid” nu ska avgöras av ministrar och 
byråkrater i Bryssel. Man tycker att det har blivit svårare att 
följa debatten och påverka besluten.

Men i grunden är de politiska frågorna och skiljelinjerna de-
samma på EU-nivå som nationellt. Det handlar om den konfl ikt 
mellan vänster och höger som alltid präglar politiken. Borger-
liga krafter vill ge marknaden och företagen fritt spelrum, med-
an fackföreningsrörelsen vill ha en reglerad marknadsekonomi 
med människan i centrum.

Vi vet att starka fackliga organisationer och en stark arbetar-
rörelse gör skillnad. Därför måste vi fortsätta vårt fackliga och 
politiska arbete nationellt, i Europa och globalt för en rättvis, 
jämställd och demokratisk utveckling.

Vår styrka som löntagare bygger på att vi är många och att vi 
solidariskt kan stödja varandra, nationellt och över gränser. Där-
för samarbetar vi regionalt i alla världsdelar, och globalt inom 
FFI, Fria Fackföreningsinternationalen. Den fria demokratiska 
fackföreningsrörelsen är världens största folkrörelse med sam-
manlagt nära 160 miljoner medlemmar.

Var och en av oss som är med i facket är en del av denna 
styrka och solidaritet – det fackliga löftet.
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Europafacket, EFS – vår röst i Europa

Europafacket, eller Europeiska fackliga samorganisationen EFS, 
är vår fackliga röst i Europa. Här ingår 77 fackliga huvudorga-
nisationer från 35 europeiska länder, med sammanlagt cirka 60 
miljoner medlemmar. LO är en av dessa huvudorganisationer. 
TCO och Saco är också med i Europafacket, liksom förbundens 
europeiska branschorganisationer.

Europafacket är också den viktigaste fackliga kraften inom 
EU, där 25 av Europas länder ingår från den 1 maj i år. Det är 
Europafacket som företräder de europeiska löntagarna i EUs 
olika organ.

europafackets styrelse

I Europafackets styrelse är medlemsorganisationerna representerade i för-

hållande till antalet medlemmar. LO har två representanter i styrelsen, LOs 

ordförande  Wanja Lundby-Wedin och LOs avtalssekreterare Erland Olauson. 

Lise-Lotte Lenberg och Bo Rönngren på LOs internationella enhet är supple-

anter. Generalsekreterare är John Monks från brittiska huvudorganisationen 

TUC. Europafackets sekretariat ligger i Bryssel och har cirka 40 anställda.

Fred och demokrati

En drivkraft bakom det europasamarbete som utvecklat från
1950-talet till dagens EU är förhoppningen om en fredlig och 
demokratisk utveckling i vår världsdel.

Europa är historiskt sett knappast ett fredligt hörn av värl-
den. Under 1900-talet genomled Europa två världskrig, som 
krävde omkring 50 miljoner människors liv. Här har också un-
der 1900-talet funnits brutala nazistiska, fascistiska och kom-
munistiska regimer. Diktaturerna i Spanien, Portugal och Grek-
land föll först på 1970-talet, och muren som delade Öst- och 

Västeuropa raserades först 1989. Så sent som i slutet av 1990-
talet krigades det åter i Europa, i samband med att det forna 
Jugoslaven föll samman.

Fredstanken bygger på förhoppningen att om Europas 
länder knyts samman ekonomiskt, politiskt och socialt 
så minskar – eller kanske till och med upphör – risken 
för nya krig och konfl ikter. Många invånare i de for-
na diktaturländerna ser också EU-medlemskapet 
som ett skydd för demokratin.

Att förbättra medborgarnas levnads- och 
arbetsvillkor i EU-länderna är också en del 
av fredstanken. Ojämlika förhållanden inom 
och mellan länder och regioner är en or-
sak till krig och konfl ikter. Länder med en 
högre levnadsstandard, bland dem Sverige, 
bidrar genom EUs regionalstöd till att ut-
veckla mindre gynnade länder.

Demokrati och fred är självklara och 
grundläggande värden för oss i arbetarrö-
relsen. Fackligt stödjer vi ambitionerna att 
utveckla ett rättvist Europa, där alla lönta-
gare har en rimlig levnadsstandard.

Att fattigare EU-länder får en bättre ut-
veckling är både solidariskt och ekonomiskt 
gynnsamt. Då ökar deras köpkraft och därmed 
handelsutbytet. Lönerna stiger, vilket minskar 
risken för låglönekonkurrens och social dumping 
inom EU.

Fackföreningsrörelsen och övriga arbetarrörelsen i 
Sverige har en lång tradition av engagemang för en solida-
risk och rättvis utveckling i vår omvärld. Det fackliga europa-
arbetet är en del av detta engagemang.
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Den sociala dimensionen

Europafacket arbetar för att EU ska präglas av en stark så kallad 
social dimension, det vill säga en ekonomisk politik som präglas 
av hänsyn till löntagarnas behov av jobb, trygghet och välfärd.

Målet om låg infl ation var tidigare överordnat målet om 
full sysselsättning inom EU. Detta tillsammans med krav om 
att försämra trygghetssystemen för löntagarna fi ck många att 
se EU som mest inriktat på att underlätta för företagen, eller 

”marknaden”.
Europafacket, liksom övriga delar av den europeiska arbe-

tarrörelsen, har därför drivit kravet om att EU ska ha full sys-
selsättning som ett övergripande mål. Detta lyckades man få 
igenom i det nya fördrag som EU väntas anta i år.

LO, Europafacket och de svenska socialdemokraterna till-
sammans med andra progressiva krafter i Europa arbetar aktivt 
för att utveckla den sociala dimensionen i EU. Viktiga krav för-
utom full sysselsättning är minimivillkor för arbetsrättsfrågor 
såsom medbestämmande, en aktiv arbetsmarknadspolitik, ett 
bra socialt skydd samt rätten till utvecklande jobb, kompetens-
utveckling och ”livslångt lärande”.

En god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö och jämställda vill-
kor i arbetslivet är andra viktiga frågor. Ingen ska skadas eller bli 
sjuk på grund av sitt arbete, vare sig fysiskt eller psykiskt. Kvin-
nor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter 
i arbetslivet och det ska fi nnas en bra, offentligt 
fi nansierad barnomsorg. Diskrimineringsfrå-
gorna har också hög prioritet. Ingen ska 
diskrimineras i arbetslivet på grund av 
kön, etnicitet, sexuell läggning el-
ler funktionshinder. Det handlar 
om alla människors lika värde 
och rätt.

Viktiga fackliga krav!

 EU ska ha full sysselsättning som övergripande mål.

 EUs regelverk ska garantera löntagarna rättvisa spelregler i 
arbetslivet.

 Arbetsrätt och kollektivavtal ska ha en stark ställning i 
EU.

 Jämställda villkor i arbetslivet och åtgärder mot alla former 
av diskriminering.

 Stärk arbetsmiljöarbetet. Alla har rätt att vara hela männis-
kor även efter ett avslutat arbetsliv.

Sociala dialogen

Europafacket och de europeiska arbetsgivarorganisationerna 
samverkar på EU-nivå inom den så kallade sociala dialogen. Or-
det ”social” i det här sammanhanget kommer från det engelska 
uttrycket för arbetsmarknadens parter, social partners. Den so-
ciala dialogen innebär alltså samtal och förhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter.

Fack och arbetsgivare kan inom ramen för den sociala dialo-
gen träffa avtal på EU-nivå. En del avtal blir till lagstiftning, så 

kallade direktiv, som ska införas i EU-ländernas lagstift-
ning. Vissa avtal ska parterna själva ta in i sina na-

tionella kollektivavtal. Parterna har bland an-
nat träffat avtal om regler för deltids- och 

visstidsanställningar, som innebar för-
bättringar för sådana anställningar 

i Sverige.
Om inte parterna lyck-

as komma överens kan EU-
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kommissionen lägga fram för-
slag om lagstiftning. Så har 
skett till exempel när det 
gäller koncernfackliga rät-
tigheter (Europeiska före-
tagsråd) och rätten till in-
formation och samråd, det 
så kallade ”EU-MBL”.

Att fack och arbetsgi-
vare ska samverka inom 
den sociala dialogen fi nns 

inskrivet i EUs grundlag, 
det så kallade fördraget. Det 

innebär att den sociala dialo-
gen har en mycket stark ställ-

ning i EU-systemet.
För Europafacket och den 

svenska fackföreningsrörelsen är den 
sociala dialogen en mycket viktig platt-

form för att påverka EU-systemet. Men det 
är inte alls okontroversiellt att fack och ar-

betsgivare har den här positionen i EU. Borgerliga 
krafter både i Sverige och i övriga EU vill minska infl y-

tandet för den sociala dialogen, liksom det fackliga infl ytandet 
i övrigt i EU.

Moderaterna i Sverige, till exempel, driver kravet om kraf-
tigt minskat infl ytande för den sociala dialogen. I ett remissvar 
skriver moderaterna bland annat att ”den rättsliga grunden gäl-
lande den så kallade sociala dialogen bör tas bort ur fördraget. De 
avtalsslutande parterna ges idag en särställning i den europeiska 
lagstiftningsprocessen som är olämplig, detta i synnerhet som arbets-
marknadens parter inte kan ställas till svars för lagstiftningen.”

Viktiga fackliga krav!

 Arbetsmarknadens parter ska ha infl ytande över EU-beslut 
som berör arbetslivsfrågor. Den sociala dialogen ska stärkas, 
inte försvagas.

Trygghet i förändring

Ett syfte med EU-samarbetet är att Europas länder ska bli mer 
konkurrenskraftiga gentemot stora länder och handelsom-
råden i vår omvärld, som USA, Kina och övriga Asien. 
Det är svårt för små, enskilda länder att på egen hand 
klara konkurrensen från stora ekonomier och låglö-
neländer.

Produktionen i Europa måste också hålla en 
hög nivå. Vi ska inte konkurrera med låga löner, 
utan med avancerad produktion som kan ge bra 
löner och utvecklade jobb. Men i den här pro-
cessen måste löntagarna känna trygghet.

Fackligt, både i Sverige och EU, driver vi 
kraven om rätt till kompetensutveckling och 
”livslångt lärande” för att klara nya krav i jobbet. 
De som blir arbetslösa i samband med omstruk-
tureringar ska få stöd till utbildning eller nytt 
arbete genom en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Sverige har jämförelsevis bra system för att 
klara omställningar i arbetslivet. Under många 
år har vi klarat att modernisera produktionen och 
samtidigt behålla en hög nivå på sysselsättningen. 
Nyligen slöts också avtal om en ny omställningsförsäk-
ring, som ger de privatanställda LO-medlemmarna rätt 
till ett individuellt anpassat stöd om de blir av med jobbet 
på grund av omstruktureringar.
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Vi vet att löntagare som känner trygghet vågar förändring, 
och att mer utvecklade arbeten är bra både för den enskilde och 
för samhällsekonomin. Europas löntagare måste klara den glo-
bala konkurrensen, men tryggheten får inte sättas på spel. Det 
ingår i vårt fackliga uppdrag att bevaka hur EU arbetar med 
strukturomvandlig och att driva trygghetsfrågorna.

Viktiga fackliga krav!

 Utveckla EUs arbetsmarknad genom stöd till kompetens-
utveckling, utvecklande arbetsorganisation, självständighet 
i arbetet, livslångt lärande och infl ytande för löntagarna.

 Trygghet för löntagarna när arbetsmarknaden förändras ge-
nom omställningsåtgärder, en bra arbetslöshetsförsäkring 
och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

 Korttidsanställningar ska begränsas. Heltid ska vara en rät-
tighet, deltid en möjlighet.

Social dumping

Ett annat viktigt område för Europafacket är att minska ris-
kerna för social dumping. Europas länder skiljer sig åt 

när det gäller arbetsrätt, arbetsmarknadspolitik, so-
cialförsäkringar, lönesystem och andra för lönta-

garna viktiga frågor. Särskilt inom EU pågår 
en process att utjämna en del av de här 

skillnaderna mellan länderna. Syftet 
är att åstadkomma en sund konkur-

rens mellan EU-länderna, det vill 
säga att länderna konkurrerar om 
bästa tillverkningssätt och bästa 
kvalitet.

Motsatsen är social dumping – att man konkurrerar med 
låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Den svenska fackföreningsrörelsen, liksom Europafacket, 
stödjer en konkurrens på sunda villkor. Men konkurrensen ska 
bygga på trygga och utvecklande jobb för alla löntagare, goda 
arbetsvillkor och en bra och långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Ut-
jämningen mellan länderna får inte ske till priset av att villko-
ren försämras i enskilda medlemsländer.

Viktiga fackliga krav!

 Inför regler som förhindrar konkurrens mellan EU-länder 
om företagsetableringar med hjälp av skatterabatter och 
andra förmåner.

 EUs regionalstöd får inte utnyttjas för osund konkurrens 
mellan EU-länderna.

EUs utvidgning

Från den 1 maj i år har EU tio nya medlemsländer – Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Ung-
ern, Malta och Cypern.

Alla de nya länderna utom Malta och Cypern är tidigare öst-
länder som under många år levt under politiskt förtryck. Med 
utvidgningen befästs den demokratiska utvecklingen i de forna 
östländerna, och ett mörkt kapitel i historien avslutas. Att demo-
kratin stärks innebär också ökad säkerhet i vår del av världen.

LO, liksom övriga Europafacket, har helhjärtat stöttat ut-
vidgningen. Medlemskapet innebär ett demokratiskt stöd till 
de fackliga organisationerna i de forna öststaterna. Fackligt blir 
vi starkare i EU med fl er medlemsländer. Europas löntagare får 
en starkare röst i EU-sammanhang.

10 | F A C K E T  –  L Ö N T A G A R N A S  R Ö S T  I  V Ä R L D E N
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EU-länderna har en gemensam arbetsmarknad. Rätten för 
personer att fritt röra sig inom EU är en av EUs fyra så kallade 
friheter. De övriga tre är frihet för varor, tjänster och kapital att 
röra sig över gränserna.

Levnadsstandarden, inklusive lönerna, är lägre i de nya EU-
länderna än i merparten av övriga EU. Flera av länderna har 
också hög arbetslöshet. Det har lett till en diskussion om så 
kallade övergångsregler för de nya EU-medborgarna. Med över-
gångsregler begränsas rätten för personer från de nya medlems-
länderna att ta anställning i ett annat EU-land. Sådana regler 
får gälla i högst sju år.

Risken fi nns att löneskillnaderna mellan länderna leder till 
social dumping. Oseriösa arbetsgivare kan locka personer från 
de nya medlemsländerna att ta jobb till löner och villkor som är 
sämre än dem som gäller i landet där arbetet ska utföras, men 
kanske likvärdiga med dem i personens hemland.

Den här risken minskar när ländernas levnadsstandard ökar. 
Då minskar också skillnaderna i lön mellan gamla och nya EU-
länder.

LO anser inte att övergångsregler behövs generellt, utan vill 
istället att regelverket på arbetsmarknaden skärps för att för-
hindra osund konkurrens och social dumping. LO-projektet 
Ordning och reda på arbetsmarknaden har tagit fram förslag 
på regeländringar och andra lösningar.

Fackligt är frågan enkel. De löner och villkor som gäller i 
ett land omfattar alla. Det spelar ingen roll om man är född i 
Sverige, Polen eller på Malta, är bosatt i Sverige eller arbetar 
tillfälligt här – för den som arbetar i Sverige ska svenska avtal 
gälla. Oseriösa arbetsgivare ska inte kunna kringgå eller miss-
bruka spelreglerna på arbetsmarknaden. Alla löntagare vinner 
på en sådan hållning. Det handlar om det fackliga löftet. Om 
vi håller ihop, så är vi starka.

Viktiga fackliga krav!

 Stärk företagens informationsplikt. Arbetsgivaren 
ska vara skyldig att lämna uppgifter så att den 
fackliga organisationen kan bevaka att arbets-
givaren följer de kollektivavtal som gäller.

 Det ska fi nnas regler och avtal som för-
hindrar osund konkurrens och social 
dumping inom EU. Det krävs starka-
re regler för bland annat personalut-
hyrningsföretag och entreprenörer.

Femte friheten – ett fackligt löfte i Europa

Tanken med EUs fyra friheter är som 
nämnts att EU-området ska fungera 
som en gemensam marknad för arbe-
te, företagande och investeringar, på 
samma sätt som en nation. Men den 
rätt som löntagarna har nationellt att 
hävda sina intressen genom konfl iktåt-
gärder saknas på EU-nivå.

Många företag har produktion i fl era 
EU-länder. Det står företagen fritt att fl ytta 
produktionen mellan länderna – även om det 
pågår en legal facklig konfl ikt i ett av länderna. 
På så sätt kan företagen skydda sig från effekterna 
av en facklig stridsåtgärd. Det innebär att löntagarna 
har försvagats gentemot kapitalet.

Med en rätt till fackliga sympatiåtgärder över gränserna 
kan anställda vid företag med verksamhet i fl era länder solida-
riskt stödja varandra till bättre löner och arbetsvillkor. Även på 
branschnivå behövs den här rätten så att löntagarna i Europa 
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kan hävda sina intres-
sen gentemot arbets-
givarna.

Rätten till sympati-
åtgärder över gränserna 

brukar kallas ”den fem-
te friheten”. LO, Europa-

facket liksom den socialde-
mokratiska regeringen driver 

kravet att den femte friheten 
ska införas.
I grunden handlar det om makt-

förhållandet mellan arbete och kapital. 
För att löntagarna ska kunna hävda sig mot 

det rörliga kapitalet måste facket också ha möj-
lighet att agera över gränserna. Det handlar om det fack-

liga löftet, på Europanivå.
Borgerliga krafter i Sverige och övriga EU vill inte ha en så-

dan femte frihet. De menar att facket skulle få för stor makt 
om den infördes. I riksdagen skriver moderaterna, folkpartiet, 
kristdemokraterna och centern att ”förslaget om att fördragsreg-
lera rätten till gränsöverskridande fackliga sympatiåtgärder ska 
avvisas.”

Arbetarrörelsen menar att den femte friheten är nödvän-
dig för att åstadkomma en rimlig balans mellan människor och 
marknad, arbete och kapital.

LO och Europafacket kräver!

 Inför ”den femte friheten”, rätten till sympatiåtgärder över 
gränserna.

Spelar det någon roll…?

Oavsett vad man tycker om EU spelar det roll hur vi agerar 
fackligt och politiskt. Marknaden, eller kapitalet, driver på för 
att få ökade vinster och ökat infl ytande. Om vi inte fi nns som 
motkraft får marknaden mer makt. Det gäller i Sverige och i 
EU. Det gäller i Europa och resten av världen.

Vårt fackliga uppdrag är att hävda löntagarnas intressen. Vi 
ska fi nnas överallt där marknaden verkar och driva kraven om 
jobb, trygghet, rättvisa och välfärd. Där kapitalet samverkar 
ska vi också samverka. Där det fi nns möjlighet att påverka, där 
ska vi fi nnas med.

Den 13 juni i år är det val till Europaparlamentet. Då har 
alla EUs röstberättigade medborgare möjlighet att rösta fram 
ett parlament som sätter människan i centrum – eller mark-
naden.

I grunden är det (som alltid) ett val mellan vänster och hö-
ger, för ett socialt Europa med full sysselsättning, trygghet och 
rättvisa som mål eller ett marknadens Europa med avregleringar 
och hårdnande konkurrens mellan löntagarna.

Valet till Europaparlamentet har betydelse. Europaparlamen-
tet har ett avgörande infl ytande över viktiga frågor för lönta-
garna. Man kan bidra till en bättre lagstiftning när det gäller ar-
betslivet och stoppa förslag som innebär försämringar. Men hur 
parlamentet agerar beror på den politiska sammansättningen. 
I dag har EU-parlamentet borgerlig majoritet. En vänsterseger 
innebär möjlighet till ökat infl ytande för Europas löntagare 
över Europapolitiken.

Därför är din röst viktig!
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