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Vid sitt möte den 17 oktober 2012 beslutar styrelsen att den 14 november 2012 ska 

vara en dag för aktiviteter och solidaritet för den sociala pakten.  Det kan handla om 

strejker, demonstrationer, möten och andra aktiviteter som mobiliserar den europeiska 

fackföreningsrörelsen bakom EFS politik som den uttrycks i den sociala pakten för 

Europa. 

Styrelsen uttrycker sitt starka motstånd mot åtstramningsåtgärderna som driver 

Europa in i ekonomisk stagnation, ja till och med recession, och mot den pågående 

nedmonteringen av den europeiska sociala modellen. Dessa åtgärder återupprättar 

inget förtroende utan bidrar bara till att förvärra obalanserna och främja orättvisor.   

Styrelsen står bakom målet sunda finanser, men anser att recessionen bara kan stoppas 

om budgetåtstramningarna lättas upp och obalanserna undanröjs så att man, med 

respekt för de värderingar som finns inskrivna i stadgan om grundläggande 

rättigheter, får till stånd hållbar ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. 

Den finansiella konsolideringen slog hårdare än vad institutionerna, inklusive EG-

kommissionen och den Internationella valutafonden (IMF), ursprungligen räknade 

med. IMF medger nu till och med att de grundligt missbedömde 

åtstramningsåtgärdernas effekter på tillväxten. Den felaktiga bedömningen har fått 

oerhörda konsekvenser på det dagliga livet för löntagare och medborgare som EFS 

representerar och gör att vi måste ifrågasätta själva grunden för den 

åtstramningspolitik som föreskrivs av det finanspolitiska stabilitetsfördraget och som 

trojkan tvingat på länderna. 

Styrelsen noterar det växande motståndet bland medborgare och löntagare i de 

berörda länderna och upprepar än en gång sitt stöd för medlemsförbunden som 

kämpar för anständiga arbets- och livsvillkor. Situationen är en följd av bristen på 

samordning av de finanspolitiska åtgärderna och avsaknaden av ett minimum av 

sociala normer över hela Europa. Inom ramen för kapitalets fria rörlighet gav detta 

konkurrensen mellan staterna fria tyglar, i synnerhet i fråga om beskattning, 

arbetskraftskostnader och sociala villkor. 



Styrelsen upprepar att social dialog och kollektiva förhandlingar är centrala i den 

europeiska sociala modellen. Den motsätter sig med all kraft frontalangreppen på 

dessa rättigheter på nationell och europeisk nivå. EFS styrelse uppmanar alla att 

omedelbart ställa sig bakom och implementera de europeiska sociala parternas 

överenskommelse som nu ligger hos rådet. 

Styrelsen påminner om att unionen genom traktat är förpliktad att ”arbeta för hållbar 

utveckling av Europa på grundval av balanserad ekonomisk tillväxt och stabila priser, 

en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi som eftersträvar full 

sysselsättning och sociala framsteg, och en hög grad av skydd och förbättring av 

miljön”. Den erinrar också om att EFS stöd för Lissabonfördraget framför allt 

förutsatte att dessa mål skulle tillämpas utan begränsningar. 

Styrelsen konstaterar att det för närvarande pågår diskussioner bland institutioner och 

regeringar om nödvändigheten av ytterligare förändringar av fördraget. Att ändra 

inriktning är nödvändigt och man bör prioritera en lösning av krisen i enlighet med de 

tre pelarna i vårt förslag till social pakt för Europa, som får allt större stöd. Den 

bygger på social dialog och kollektiva förhandlingar, ekonomisk styrning för hållbar 

tillväxt och sysselsättning samt ekonomisk, skatte- och social rättvisa. 

EFS styrelse stryker under att aktiv solidaritet, sociala framsteg och demokratiskt 

ansvarstagande måste vara integrerade delar av det europeiska projektet. Den anser att 

ett socialt protokoll måste ingå som en nödvändig och väsentlig del av alla nya 

fördrag och EFS kommer att bedöma alla nya steg mot europeisk integration utifrån 

detta.  

 

 
 


