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Vad är Ett rättvist Europa?
Ett rättvist Europa är en facklig medlemsutbildning
om facket och Europa. Det är samarbete mellan
LO och ABF. Under våren och hösten 2008 pågår
fackliga studiecirklar runt om i landet där omkring
200 medlemmar deltar. Studiecirklarna är en förberedelse inför höstens stora europeiska folkrörelsemöte, det Europeiska Sociala Forumet i Malmö
17-21 september.
Varför är Europadiskussionen viktig?
Syftet med medlemsutbildningen och studiematerialet är att skapa diskussion kring facket och Europa. Sverige är en del av Europa och medlem i EU
och vi påverkas av de beslut som fattas där. Om
inte facket, arbetarrörelsen och andra folkrörelser
försöker påverka dagordningen kommer EU att styras av andra krafter. Ett allt öppnare Europa och
en globaliserad värld skapar dessutom andra villkor
för fackligt arbete – ett ökat fackligt samarbete i
Europa och världen är nödvändigt om vi vill bevara
våra avtal och vår välfärd.
Europeiska Sociala Forumet
17-21 september hålls det Europeiska Sociala Forumet (ESF) i Malmö. ESF är den största europeiska mötesplatsen för människor som arbetar för ett
mer rättvist samhälle. På forumet deltar omkring
20 000 människor från olika fackföreningar och
andra rörelser från hela Europa. Det blir fyra dagar
av spännande möten och diskussioner ? ESF ger
oss en bra möjlighet att väcka liv i diskussionen
om Europa.
Om studiematerialet
Ett Rättvist Europa är inget läromedel om EU där
du lär dig allt om EU:s historia, hur det är uppbyggt
och hur det fungerar. Se det hellre som ett diskussionsunderlag, som texter att ta avstamp ifrån och

vägledas av. Texterna lyfter fram aktuella frågor som
diskuteras mycket inom EU och i resten av Europa.
De ger grundinformation om och tar upp olika synsätt på ett problem eller en fråga. Men det är upp
till dig att värdera och diskutera dessa frågor tillsammans med de andra cirkeldeltagarna. Men visst
har texterna en inriktning: de utgår från ett fackligt
perspektiv och handlar om frågor som är viktiga för
fackets medlemmar.
Vad handlar texterna om?
I Sverige har Europadiskussionen ofta handlat om
”För eller mot EU” eller ”Ja eller nej till EMU”. Ett
rättvist Europa handlar inte om ja eller nej till EU,
utan om hur vi kan påverka EU och förändra Europa. Det handlar om jobben och välfärden, kollektivavtalen och arbetslivet, facket och fackligt arbete,
makt och demokrati. Men också om den växande
fattigdomen och Europas roll i världen. Dessa frågor
och problem diskuteras ofta på en ”Sverigenivå”.
Tanken med detta material är att koppla dessa frågor till Europa och EU.
Klicka dig vidare
Du kan välja att skriva ut texterna, men det går
också bra att läsa dem direkt på datorn. Materialet
är nämligen anpassat till webben. I texterna ﬁnns
många länkar till artiklar och hemsidor där du kan
fördjupa dig och hämta argument. Klicka på länkarna så för de dig vidare. Du behöver Adobe Acrobat
reader 6.0 eller senare för att detta ska fungera.
Om författarna
Texterna i Ett rättvist Europa är skrivna av Peter
Gustavsson och Kent Werne. Peter arbetar som frilansande utbildare, föreläsare och skribent. Han är
även ersättare (s) i kommunfullmäktige i Uppsala
och vice ordförande i Kulturnämnden. Kent arbetar
på ABF med internationella frågor och föreläsningar, och frilansar som journalist och fotograf.
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Makt och demokrati i EU
En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa

Måste vi bry oss om vilka
beslut som fattas inom EU?
Hur styrs EU? Vilka har
makten i Europa idag? Hur
kan vi påverka Europas
framtid, som medborgare
och fackliga medlemmar?
Detta är några av de frågor
som diskuteras i den här
texten.

Vi påverkas av EU
EU påverkar vår vardag. Kanske mer än vi ibland tror.
Sex av tio ärenden som behandlas av kommuner och
landsting påverkas av EU-beslut. När vi diskuterar politisk
makt räcker det alltså inte längre med att se till Sveriges
riksdag och regering.
Sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har mycket förändrats. I själva verket ﬁnns det numera tre, möjligen till och
med fyra, lagstiftare i Sverige – riksdagen, ministerrådet,
EU-parlamentet och på ett sätt också EG-domstolen.
För att kunna påverka politiskt behöver vi alltså i allt
högre grad ge oss in i politiken på EU-nivå. Frågan är då:
hur styrs EU? Var ﬁnns makten?

Läs mer om hur EU påverkar vår vardag i
arbetarrörelsens kunskapstidning Dagens
Europa, i artiklarna ”Kommuner och landsting
allt mer beroende av EU” och ”EU påverkar
Värmland” på sidan 4-6. Tidningen hittar du här:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/
Rapporter/DagensEuropa.pdf

Vad är EU?
Först måste vi förstå vad EU är. Europasamarbetet
inleddes efter andra världskriget, först i form av Kol- och
stålunionen. Med Romfördraget 1957 bildades EEC,
ett samarbete som kom att bli grunden till dagens EU Europeiska Unionen.
Ett syfte med samarbetet är att öka handeln mellan Europas länder och öppna gränserna, det vill säga att bryta
ner hinder för det fria utbytet av arbete, kapital, varor och
tjänster mellan medlemsstaterna. Handelssamarbetet
började som en tullunion och har successivt utvecklats till
en inre marknad.

”För att kunna påverka
politiskt behöver vi i allt
högre grad ge oss in i
politiken på EU-nivå.”

Ett annat syfte med är att stärka det politiska samarbetet
över gränserna för att lösa gemensamma problem. Det
kan handla om till exempel miljöproblem, hälsoproblem
och internationell brottslighet.

Makten inom EU
Kommissionen fungerar som EU:s regering. Den
övervakar hur den inre marknaden fungerar och lägger
förslag till politiska förändringar genom direktiv (lagar).
Kommissionens direktiv måste sedan godkännas av rådet
och parlamentet – EU:s två beslutande församlingar.
Domstolen prövar om medlemsländerna följer dessa EUdirektiv.

På Parlamentets svenska hemsida kan du bland
annat se vilka som representerar Sveriges
medborgare i EU:
http://www.europarl.europa.eu/stockholm/

På Kommissionens svenska hemsida kan du
bland annat se vilka som är kommissionärer:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_
sv.htm

Rådet består av ländernas regeringar. När man diskuterar
jordbruk är det jordbruksministrarna som är där, när
man pratar arbetsmarknadsfrågor är det arbetsmarknad
sministrarna som möts. Tidigare krävdes enhällighet för
att rådet skulle kunna fatta beslut i de ﬂesta frågor, men
i de olika fördrag som antagits under de senaste 15 åren
har i stället huvudregeln blivit att man fattar beslut med
majoritetsbeslut.
När statscheferna möts kallas det Europeiska rådet. Dessa
möten drar upp de politiska visionerna för hela EU.
EU-parlamentet består för närvarande av 785 ledamöter.
Varje medlemsland i EU är en valkrets och antalet
ledamöter från varje land baseras på folkmängden.
Sverige har i dagsläget 19 ledamöter, jämfört med det största
landet Tyskland som har 99 ledamöter och det minsta landet
Malta som har fem ledamöter. Parlamentet bestod från
början av representanter för de olika ländernas riksdagar,
men numera är ledamöterna direktvalda. Det är val till
parlamentet vart femte år, och nästa val är i juni 2009.

Det ﬁnns mycket skrivet om EU, om dess
historia och om hur unionen styrs och fungerar.
Kommunal har producerat två studiematerial
om EU där du bland annat kan läsa om hur EU
påverkar oss och hur vi kan påverka EU
Du hittar materialen här:
http://www.kommunal.se/of/
ﬁles/071115105203181/
Vad%20betyder%20EU-aug07.pdf
Och här:
http://www.kommunal.se/of/
ﬁles/071115105125181/
Facket%20och%20EU-okt07.pdf

Ofta blir det förhandlingar mellan kommission, parlament
och ministerråd kring EU-direktiven. Sveriges riksdag har
insyn i beslutsprocessen genom att ministrarna deltar på
riksdagens EU-nämnd innan de åker ner till Bryssel för
förhandlingar.

En ny grundlag?
Diskussioner har pågått sedan 2001 om en konstitution
(grundlag) för EU, men detta avvisades av holländare
och fransmän i folkomröstningar i maj och juni 2005.
Huvuddelen av förslaget till konstitution har nu fogats in i det
Lissabonfördrag som statscheferna skrev under i december
2007. Detta fördrag måste ratiﬁceras (godkännas) i varje
medlemsstat för att vara giltigt.

Läs mer om Lissabonfördraget på:
http://www.lissabonfordraget.se/
Mycket debatt om fördraget och andra EU-frågor
pågår på:
www.europaportalen.se

Åsikterna om fördraget går isär, även inom fackföreningsrörelsen och partier till vänster. Vissa menar att fördraget
ger starkare sociala rättigheter till EU:s medborgare, att
det stärker fackets ställning och gör EU-samarbetet mer
demokratiskt genom större medborgarinﬂytande och
mer makt till det folkvalda parlamentet.
Två svenska s-riksdagsledamöter, Leif
Pagrotsky och Magdalena Streijffert, diskuterar
den nya konstitutionen i arbetarrörelsens
kunskapstidning Dagens Europa, i artikeln
”Konstitutionens vara eller icke vara” på sid.
12. Tidningen hittar du här:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/
Rapporter/DagensEuropa.pdf
LO säger ja till Lissabonfördraget. Läs
motiveringen här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/
049D3A685AE0CCB2C1257418002D739C
Kritik av fördraget ﬁnns på bland annat
http://www.eukritik.se/
och på
http://attac.se/kampanjer/EU-konstitutionen
Transports tredje vice ordförande Martin
Viredius ställer sig kritisk till Lissabonfördraget:
http://www.transport.se/home/trp2/tidn/home.
nsf/pages/C8CC5D64F7174F89C1257418004
2C3FC

Men fördraget har också fått kritik, bland annat för
att centralisera för mycket makt till EU och befästa
en marknadsliberal politik. Kritik riktas också mot
fördragstexten för att den är krånglig och svårtillgänglig
för den vanlige medborgaren. Läs texterna under länkarna
till höger och bilda dig en egen uppfattning.

Höger och vänster i EU
EU är en arena för politiska beslut och därmed också
för politiska motsättningar, precis som Sveriges riksdag.
Uppdelningen mellan höger och vänster är tydlig även i
EU och det spelar därmed roll vilka som sitter i och bildar
majoritet i Europaparlamentet, kommissionen och rådet.
Det ﬁnns för närvarande sju partigrupper i EU-parlamentet. Dessa partigrupper är sammanslutningar
av nationella politiska partier med gemensamma
ideologiska uppfattningar, men det ﬁnns ambitioner
att göra dem till regelrätta europeiska partier. Partigrupperna har möten där man bestämmer sig för hur
man ska rösta i olika frågor, men EU-parlamentarikerna
följer inte partilinjen lika slaviskt som man gör i de
svenska riksdagspartierna.
Den största partigruppen, Europeiska Folkpartiet,
innehåller svenska moderater och kristdemokrater. Näst
störst är Europeiska Socialistpartiet (ESP), där bland
annat svenska socialdemokrater ingår. Konservativa och
liberala partier dominerar i EU-parlamentet.

Läs mer om partigrupperna på:
http://www.europarl.europa.eu/members/expert.
do?language=SV
Läs mer om ESP i arbetarrörelsens
kunskapstidning Dagens Europa på sid. 16.
Tidningen hittar du här:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/
Rapporter/DagensEuropa.pdf

Den högermajoritet som ﬁnns i EU påverkar förstås
inriktningen på de direktiv som läggs och de beslut som
fattas. EU-kommissionen har under de senaste åren
lagt ﬂera kontroversiella förslag som skulle ha lett till
dramatiska försämringar för löntagarna i Europa. Några
exempel är tjänstedirektivet och hamndirektivet.
Några av dessa förslag har kritiserats skarpt från fackliga
organisationer, andra intresseorganisationer och partier
till vänster. Ofta uppnås då en kompromiss och förslagen
skrivs om. Detta innebär samtidigt att skrivningarna i det
färdiga direktivet ibland blir oklara och svårtolkade. Detta
ger stor makt till EG-domstolen, som blir den som får tolka
direktivet. Detta gör domstolen till en politisk domstol – på
ett sätt mer mäktig än högsta domstolen i USA.

Maktkamp
I sin bok Maktkamp Europa (Atlas förlag) beskriver
Mats Engström det maktspel som pågår runt EUinstitutionerna. Han berättar bland annat att näringslivet
och företagen satsar hårt på att påverka politiken i EU.

På hemsidan för den svenska
fackföreningsrörelsens Brysselkontor hittar du
mycket information om fackets arbete för att
påverka EU:
http://www.brysselkontoret.com/

I Bryssel ﬁnns ungefär 950 lobbygrupper knutna till
näringslivet. Omkring 300 multinationella företag
har dessutom egna kontor på plats. Allt för att påverka
kommissionen, parlamentet och de tjänstemän som
jobbar med att ta fram direktiv.

Du kan läsa mer om den sociala dialogen här:
http://www.brysselkontoret.com/article.asp?articl
eID=2299&articleCategoryID=5

Lobbyisterna i Bryssel driver frågor som ligger i
deras uppdragsgivares intressen. Exempelvis arbetade
den europeiska kemiindustrin hårt för att påverka
kemikalielagstiftningen för den inre marknaden. Och
de europeiska arbetsgivarorganisationerna arbetar
intensivt för att minska regleringar på arbetsmarknaden
såsom exempelvis arbetsrättslagstiftning.
Folkrörelserna har inte samma resurser som näringslivets
organisationer, men försöker också påverka EU-politiken.
Såväl Europafacket, EFS, som de svenska fackliga
centralorganisationerna har Brysselkontor som håller
koll på vad som sker, sprider information och försöker
påverka besluten. Den svenska nykterhetsrörelsen har
också ett Brysselkontor, sedan man sett vilken enorm
betydelse EU-besluten har för svensk alkoholpolitik.
Både facken och arbetsgivarna har formellt inﬂytande
i EU genom det som kallas den sociala dialogen. Här
förbereds underlag för beslut kring frågor som bland
annat handlar om arbetsmarknaden, arbetsrätt och
arbetsmiljö. Europas fackföreningar representeras här
av Europafacket, EFS (läs mer om Europafacket och
den sociala dialogen under temat Söndrade vi falla - om
fackligt Europasamarbete). De privata arbetsgivarna
representeras av INICE och de oﬀentliga arbetsgivarna
av CEEP. Dialogen sker dels direkt mellan parterna, dels
med kommissionen.

Demokratiskt underskott?
EU är formellt demokratiskt uppbyggt. Länderna är
anslutna genom avtal mellan landet och unionen, och
besluten fattas av ländernas regeringar i ministerrådet
och av direktvalda EU-parlamentariker. Ändå pågår en
ständig diskussion om demokratiska brister i EU. Detta
beskrivs ofta som ett ”demokratiskt underskott”.
Det folkliga engagemanget i EU-frågor är ganska lågt
i de ﬂesta medlemsländer. Detta avspeglas i det låga
valdeltagandet i EU-parlamentsvalen. 45 procent av

EU-politiken diskuteras sällan i samband med
riksdagsvalen. Sverker Gustavsson, professor
emeritus i statsvetenskap, diskuterade detta i en
debattartikel i LO-tidningen inför valet 2006. Den
kan du läsa på:
http://lotidningen.lo.se/?idsite=8&id_item=3369
En orsak till det låga folkliga engagemanget,
eller kanske en konsekvens av det, är att
mediebevakningen av EU-politiken är inte
alls lika omfattande som bevakningen av den
nationella politiken. Särskilt illa är det i Sverige,
menar Björn Elmbrant i en krönika i Dagens
Arena, som du hittar här:
http://www.dagensarena.se/index.
php?sid=1&pid=20&tid=51
Något som ofta pekas ut som ett demokratiskt
problem är den stora makt som experter och
tjänstemän har. EG-domstolen är ett exempel
på detta – domarna utses inte genom val, men
har en stor makt att tolka EU:s lagar. Ett annat
exempel är den europeiska centralbanken, som
beslutar om växelkurs och ränta för de länder
som har euron som valuta, som har fått kritik för
att vara bortom politisk kontroll. Den före detta
Tysklandsambassadören och statsrådet Carl
Tham tar upp detta i en artikel i LO-tidningen. Du
kan läsa artikeln här:
http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_
item=9237

I en artikel i Dagens Arena argumenterar Håkan
A Bengtsson för att EU-kritiker borde öka sitt
engagemang inom EU-politiken för att skapa
förändring. Du kan läsa den här:
http://www.dagensarena.se/index.
php?sid=1&pid=20&tid=220

I arbetarrörelsens kunskapstidning ”Dagens
Europa” argumenterar Ann-Marie Lindgren
i artikeln ”Demokratins överhöghet över
marknaden” för att vi måste lämna diskussionen
om ja eller nej till EU bakom oss och istället
fokusera på vad vi vill säga ja och nej till som
medlemmar av EU. Du hittar artikeln här:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/
DagensEuropa.pdf

Läs en debattartikel om Plan D av Margot
Wallström här:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.
jsp?d=114&a=353805

de röstberättigade i EU röstade i valet 2004. I Sverige
är siﬀrorna ännu lägre – i alla de tre EU-parlamentsval
som genomförts sedan vi blev medlemmar 1995 har
valdeltagandet legat på 37-38 procent. Detta ska jämföras
med att valdeltagandet i riksdagsvalen som är mer än
dubbelt så högt – det ligger omkring 80 procent.
Vad beror detta på? Kanske handlar det om brist på
kunskap om vad EU är, hur det påverkar oss och hur
vi kan påverka EU? Många tycker att det är svårt att
begripa kommunalpolitiken i sina hemstäder – att förstå
EU-politiken är en extra utmaning. Kanske är det för
att människor inte känner att de kan påverka besluten
i Bryssel? För att avståndet till Bryssel är stort, både
geograﬁskt och kulturellt? För att parlamentet upplevs
som tandlöst gentemot andra institutioner?
Diksussionen om hur medborgarna kan komma närmare
makten och demokratin stärkas inom EU pågår för fullt
i Europa. Det ﬁnns också en medvetenhet inom EU:
s institutioner om bristen på folkligt engagemang. EUkommissionen och Margot Wallström har till exempel
tagit initiativ till det som kallas Plan D - som i Demokrati,
Dialog och Debatt - ett försök att öka medborgarnas
deltagande i EU-politiken.

Diskutera
Hur kommer det sig att vi diskuterar EU-politiken så lite fast den påverkar oss så
mycket?

Vad tycker du om det nya fördraget? Kanske ﬁnns det både bra och dåliga inslag? Bör vi
ha en folkomröstning om detta?
Hur kommer det sig att så få röstar i EU-parlamentsvalen, i Sverige och i EU i stort? Är
det viktigt att rösta i parlamentsvalet?
Varför väljer så många företag och organisationer att ha egna lobbyister i Bryssel?
Hur ska folkrörelserna göra för att kunna få mer inﬂytande över EU-politiken?
Är det ett problem att experter har så mycket makt över EU-besluten?
Hur kan vi inom facket bidra till att öka valdeltagandet i valen till Europaparlamentet?
På vilket sätt skulle demokratin inom EU kunna förbättras?

Facket i Europa - utmaningar
och nya vägar
En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa
Vilka problem har facken i
Europas länder gemensamt?
Kan man tala om en facklig
kris? Vad beror problemen
på? Och hur försöker
fackföreningsrörelsen i olika
länder möta utmaningarna?
Detta är några av de frågor vi
diskuterar i den här texten.

Stora utmaningar
På 2000-talet står fackföreningsrörelsen i Europa
inför stora utmaningar. Om efterkrigstiden var de
västeuropeiska fackens skördetid, så har perioden
från sjuttiotalet fram tills nu varit betydligt tuﬀare.
Fackliga framgångar har slagits tillbaka, klimatet på
arbetsmarknaden har hårdnat och fackföreningsrörelsen
har tappat miljontals medlemmar. Låt oss titta närmare
på det problem som facken i Europa brottas med och hur
facken i olika länder försöker möta utmaningarna.

Medlemsras världen över
Fackföreningsrörelsen över hela världen tappar medlemmar. I ﬂera av Europas länder har anslutningsgraden, det vill säga hur stor andel av löntagarna som är
med i facket, nästan halverats på 25 år. I Storbritannien
handlar det om ett fall från 52 procent 1980 till knappt
28 procent idag, i Tyskland om ett tapp från 35 till 18
procent. I Frankrike är nu bara 8 procent av arbetarna
med i en fackförening. Trenden är likadan i Centraloch Östeuropa: I Ryssland föll anslutningsgraden från
69 till 52 procent på bara fem år i slutet av 90-talet, i
Polen halverades medlemstalen under samma period
och i Lettland har facket tappat två tredjedelar av
medlemmarna.
I Sverige, Norge och Danmark har facken fram tills nyligen
lyckats behålla de höga medlemstalen. I Sverige ökade
till och med anslutningsgraden fram till millennieskiftet,

”Fackliga framgångar har
slagits tillbaka, klimatet
på arbetsmarknaden har
hårdnat och fackföreningsrörelsen har tappat
miljontals medlemmar.”

och låg 1996 på hela 87 procent. Sedan dess har dock
krisen även drabbat den svenska fackföreningsrörelsen.
Anslutningsgraden har nu sjunkit till 72 procent.
Största delen av medlemsﬂykten har inträﬀat sedan den
borgerliga regeringen tillträdde hösten 2006. Bara under
2007 tappade LO-förbunden 120 000 medlemmar.
I Europa är nu bara 25 procent av löntagarna medlemmar
i en fackförening. Inte sedan 1950-talet har en så liten del
av arbetarna varit anslutna.

Vad innebär medlemstappet?
Vad betyder medlemsﬂykten för fackets styrka? LO:s
ordförande Wanja Lundby Wedin är bekymrad över det
stora tappet. I ett uttalande strax efter årsskiftet skrev hon
att ”vi är djupt oroliga över att allt ﬂer väljer att stå utanför
facket. Vi är oroliga för att många löntagare kommer att
stå ensamma i tvister med arbetsgivaren. Vi är oroliga
också därför att den fackliga styrkan och legitimiteten
bygger på att vi är många”.
De ﬂesta är överens om att medlemstappet innebär
en försvagning, även om facket i ﬂera länder har nått
framgångar också med en låg organisationsgrad. I
Frankrike är mindre än tio procent av löntagarna fackligt
organiserade. De franska facken har dock, trots den
låga anslutningsgraden, kunnat mobilisera och dra med
sig stora grupper av arbetare när det dragit ihop sig till
konﬂikt. Men även där oroar medlemstappet. Det ger
minskade resurser, och det är ett tecken på att förtroendet
för facket minskar.

Läs mer om medlemsraset för
fackföreningsrörelsen över hela världen i den
här artikeln i LO-tidningen:
http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_
item=15441
Läs Wanja Lundby Wedins artikel om LO:s stora
medlemsras, vad det beror på och vad vi kan
göra åt det här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
12AC631E7379F328C12573F50048A63D

Att facket tappar medlemmar kan också ses som en del i
en större kris, som ett resultat av att facket har försvagats
på andra sätt.

Vad beror krisen på?
Inom fackföreningsrörelsen diskuteras förstås vad fackets
kris beror på. I boken I skuggan av en storhetstid (ges ut
på Atlas Förlag i augusti) tar författaren Olle Sahlström
upp tre orsaker till försvagningen och medlemstappet:
”Strukturella orsaker”, som har att göra med en förändrad
arbetsmarknad. ”Institutionella orsaker”, som har att göra
med att facket möter större motstånd från arbetsgivar- och
politikerhåll. Och slutligen ”inre kulturella orsaker” som
handlar om hur facket är uppbyggt och hur det arbetar.
Låt oss titta närmare på dessa problem.
Förändringar på arbetsmarknaden
De strukturella orsakerna hänger ihop med förändringar
på arbetsmarknaden. Industrier har lagts ner, arbeten
och arbetsplatser med stark facklig närvaro har

”I Europa är nu bara 25
procent av löntagarna
medlemmar i en fackförening. Inte sedan 1950-talet
har en så liten del av arbetarna varit anslutna.”

försvunnit och delvis ersatts med nya företag inom
tjänstesektorn. De traditionella fackliga ”fästena” inom
industrin har helt enkelt försvagats och arbetarklassen
bytt utseende. Företagen och arbetsplatserna har blivit
mindre. Och inom de större tjänsteföretagen handlar det
ofta om ganska splittrade arbetsplatser där de anställda
knappt träﬀar varandra och där facket riskerar att bli
anonymt.
Arbetsmarknaden är också mer informell än tidigare.
Jobben har blivit osäkrare och mer tillfälliga. År 2005
hade 15 procent av de anställda i Sverige tillfälliga jobb –
en ökning med 200 000 personer på bara ett decennium.
I övriga Europa är siﬀran ännu högre. Det kan handla om
tillfälligt arbete hos underleverantörer eller som inhyrd
genom ett bemanningsföretag, eller rent av kontraktslösa
svartjobb.

”De traditionella fackliga
fästena inom industrin
har helt enkelt försvagats
och arbetarklassen bytt
utseende. Företagen och
arbetsplatserna har blivit
mindre. ”

I fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika, men
även i delar av Östeuropa, står dessutom en mycket
stor del av den arbetsföra befolkningen helt utanför
arbetsmarknaden. De får istället försöka överleva som
gatuförsäljare eller genom att sälja sig själva och sina
tjänster från en dag till en annan. Så ser faktiskt vardagen
ut för majoriteten av världens arbetarklass. Och fackets
traditionella metoder är inte anpassade för dessa nya
arbetargrupper.
Samtidigt har globaliseringen stärkt företagens makt
gentemot facket. Gränserna är öppnare än förut och
kapitalet och produktionen är rörliga. I jakten på högre
vinster kan ett stort företag lägga ner en fabrik i Europa
eller USA och ﬂytta produktionen till länder där löner och
arbetsvillkor är sämre och facket svagare. Kapitalets ökade
frihet har försvagat facket, som inte hunnit lika långt i
samarbetet över gränserna (läs mer om detta under temat
Söndrade vi falla – om fackligt Europasamarbete).
Det handlar också om de allt öppnare gränserna och
på de stora strömmarna av arbetare som rör sig mellan
länderna i Europa, främst från fattigare till rikare länder.
Och fackföreningsrörelsen har inte lyckats organisera
dessa migrantarbetare i tillräckligt hög grad.
Antifackligt klimat
De institutionella förändringarna handlar om att företag
och politiska partier i Europa har blivit allt mindre villiga
att samarbeta med facket. Det har blivit svårare för facket
att få igenom bra avtal och att påverka politiken. Därmed
har det blivit svårare för medlemmarna att se vilka
fördelar ett fackligt medlemskap har.

Man kan se en tydlig antifacklig trend i hela världen. I
USA pågår ett smutsigt krig mot facket med avskedanden
av fackligt engagerade och hetsk propaganda. Här har
företag som stormarknadsjätten Wal Mart visat vägen.
Från regeringshåll har facket inte fått någon hjälp.
Tvärtom så har de fackliga rättigheterna försvagats
kraftigt i USA.
Antifackligheten har brett ut sig även i Europa, särskilt
i Central- och Östeuropa, men också i Västeuropa.
Fackliga organisationer runt om i Europa rapporterar om
ett allt hårdare klimat. En undersökning av 511 företag
i 17 europeiska länder visar att mindre än tio procent av
företagen i Europa respekterar de fackliga rättigheterna
och främjar kollektiva förhandlingar. Och Internationella
fackliga samorganisationens (IFS) årliga rapport beskriver
ökade kränkningar av de fackliga rättigheterna i ﬂera av
Europas länder. I Polen avskedades exempelvis minst 37
arbetare på grund av sin fackliga verksamhet under förra
året.

”Många regimer och arbetsgivare i Central- och
Östeuropa försöker stoppa
bildandet av oberoende
fackföreningar genom att
hota, trakassera och störa
arbetet.”

Guy Ryder, som är generalsekreterare för IFS, ser ett
tydligt mönster: ”Många regimer och arbetsgivare i
Central- och Östeuropa försöker stoppa bildandet av
oberoende fackföreningar genom att hota, trakassera
och störa arbetet. Samtidigt går arbetsgivarna allt
längre i sina försök att underminera de grundläggande
fri- och rättigheterna, i strid med Västeuropas långa
tradition av dialog mellan arbetsmarknadens parter, och
regeringarna ser mellan ﬁngrarna med detta”, förklarar
han i ett uttalande.

Läs Svenskt näringslivs egen berättelse om
varför de övergav de centralt samordnade
avtalsförhandlingarna här:
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtal_07/
article26990.ece

Thatcher och Reinfeldt
Under 80-talet var Margret Thatcher, även kallad
”Järnladyn”, premiärminister i Storbritannien. Hon
beskrev facket och de brittiska arbetarna som ”den inre
fienden” och ”ett stort hot mot friheten” och hon visade
vägen i den nya offensiven mot facket. 1984-1985 slog
hon ner en långdragen strejk inom gruvindustrin med
stor brutalitet. Och undan för undan strippades facket
och arbetarna på sina rättigheter. Resultatet blev en
allt mer maktlöst fackföreingsrörelse som tappade
miljoner medlemmar.
Sedan den moderatledda alliansregeringen tillträdde
2006 har villkoren förändrats även i Sverige. Framförallt handlar det om en försvagning av a-kassan.
Ersättningsnivåerna har sänkts och avgiften till a-kassan
och facket har höjts. Detta har snabbat på medlemsﬂykten.
Regeringen säger att de vill bevara den svenska modellen
och att de inte vill försvaga facket. Samtidigt har det
kommit förslag från centerpartiet om en försvagning av
arbetsrätten och det har höjts röster inom de borgerliga

Läs mer om kränkningar av de fackliga
rättigheterna i Europa i IFS rapport för 2007:
http://www.lotcobistand.org/krankningar/
continents/view/4
Läs också pressmeddelandet där Guy Ryder
uttalar sig här:
http://www.lotcobistand.org/krankningar/ﬁles/
press2.pdf

Stefan Carlén, Daniel Suhonen och Christer
Persson analyserar alliansregeringens politik
i artikeln ”Ett år med alliansen” i Ordfront
Magasin. Läs den här:
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/
Artiklar%202007/Ett%20ar%20med%20Reinfe
ldt09_07.aspx
Läs en artikel om Stefan Carléns, Daniel
Suhonens och Christer Perssons kritik av
regeringens enligt dem antifackliga politik här:
http://lotidningen.lo.se/?id_item=10182
Läs artikeln där Anders Borg uttalar sig om
facket här:
http://www.corren.se/archive/2008/3/9/
jmfpe269ahr8mlp.xml

partierna och från näringslivshåll om att strejkrätten
borde inskränkas. Handelsekonomen Stefan Carlén tror
att alliansen egentligen vill försvaga facket: ” De säger att
de vill ha starka fackföreningar, men de gör allt för att
fördyra medlemskapet. De säger att de vill ha ett starkt
skyddsnät, men de gör allt för att försämra a-kassan”,
säger han i en artikel i LO-tidningen.
LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin har lagt stor skuld
på regeringen för fackets medlemstapp. Huvudorsaken
är försämringen av och de ökade avgifterna för akassan, menar hon. Finansminister Anders Borg slår
dock ifrån sig: ”Det är ju en populär modell för den som
inte klarar sig så bra att skylla på någon annan. Men det
är också klart att LO inte företräder sina medlemmar på
ett bra sätt. (…) om fackföreningsrörelsen har svårt att
modernisera sig och inte uppfattas som attraktiv och
spännande för löntagarna, så är ju det inte minst ett
stort problem för fackföreningsrörelsen”, har han sagt i
ett uttalande.
Föråldrade traditioner?
De inre kulturella orsakerna handlar om fackets uppbyggnad och hur det fungerar. En del fackliga debattörer
ser problem inom facket självt, som gör att medlemmar
har lämnat rörelsen. De menar att facket inte har lyckats
förändra sitt sätt att arbeta i den utsträckning som
är nödvändig för att möta utmaningarna på den nya
arbetsmarknaden. Men de ser det inte på samma sätt som
Anders Borg. De menar inte att facket bör släppa på sina
grundprinciper, utan att gamla strukturer och arbetssätt
måste förändras.
Ibland beskrivs den europeiska fackföreningsrörelsen
som alltför ”male, pale and stale”, det vill säga mansdominerad, vit och stagnerad. Kanske har facket haft
svårt att organisera och skapa utrymme för nya grupper?
Kanske är det för lite liv och rörelse för att facket skall
verka intressant för unga löntagare?

Ingemar Perssons blogg hittar du här:
http://ingemarsblogg.webblogg.
se/1206738299_facket_och_ungdomarna.html

I sin blogg kommenterar Aftonbladets ledarskribent
Ingvar Persson krisen så här: ”Facket har tyvärr blivit
alltmer anonymt under de senaste årtiondena. Det har
skett en centralisering av organisationerna och det
har blivit svårare att möta fackliga företrädare ju mer
industrisamhällets stora produktionsenheter, dvs. fabriker
och industrier, förbytts mot små arbetsplatser. Små
arbetsplatser där den fackliga organiseringen kräver andra
arbetssätt än fabrikens klubbar och klubbexpeditioner.
Det känns ibland som om vår fackliga organisering
saknar sina barfotaorganisatörer och agitatorer som
möter medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
på deras villkor.”

I Östeuropa bär fackföreningsrörelsen dessutom på
arvet från kommunismen. Många människor förknippar
fortfarande facket med de gamla kommunistiska
regimerna. Även om nya ”alternativa” fack har bildats
så ﬁnns spår av den sovjetiska traditionen kvar. Under
90-talet svängde dessutom vissa fackliga organisationer
180 grader och ställde upp på den nyliberala politik
som genomfördes strax efter murens fall ibland annat
Ryssland och Polen. Även detta har gjort människor
misstänksamma.

Facket utmanar
I ﬂera av Europas länder har facket befunnit sig ett
krisläge i snart tre decennier. Men på många håll har
facket också gjort kraftansträngningar för att försöka
möta utmaningarna och de har förändrat sitt sätt att
fungera och arbeta.
Sammanslagningar
En strategi som prövats är sammanslagningar av förbund.
Antalet förbund i Europa har minskat kraftigt i och med
dessa sammanslagningar. Också i Sverige har antalet
förbund blivit färre. 1950 fanns det 45 fackförbund inom
LO. Idag har antalet krympt till 15. Den senaste stora
sammanslagningen mellan Metall och Industrifacket
skapade IF Metall. Och just nu utreds en eventuell
sammanslagning mellan Skogs- och Trä, Pappers och
Graﬁkerna.

”Ibland beskrivs den europeiska fackföreningsrörelsen som alltför ’male,
pale and stale, det vill säga
mansdominerad, vit och
stagnerad.”

Sammanslagningar skapar större förbund. I Europa
ﬁnns förbund med mer än en miljon medlemmar som är
ett resultat av stora sammanslagningar. Som det tyska
Verdi med 2,7 miljoner medlemmar och det brittiska
Unite the union med mer än 2 miljoner medlemmar.
Mindre förbund som går samman hoppas att sammanslagningen ger ett starkare fack med mer resurser, som kan
spara pengar på samordning och rikta mer energi på att ge
bra service åt medlemmarna. Kritikerna hävdar dock att
ganska lite tyder på att det är en strategi som funkar för
att hejda medlemstappet, och att den dessutom riskerar
att urholka demokratin inom förbunden och skapa ett
större avstånd mellan förtroendevalda på basnivå och
ombudsmännen på central nivå.
Ett annat resultat av sammanslagningarna är att det
blir allt färre rena yrkesförbund och allt ﬂer ”allmänna
fackförbund” (general unions) som förenar ﬂera
yrkeskategorier. Frågan är om det då blir svårare att
skapa sammanhållning bland arbetarna eller om den nya
mångfalden är bra?

Läs om planerna på en sammanslagning mellan
Skogs- och Trä, Pappers och Graﬁkerna här:
http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_
item=15194

”Det handlar också om
att få igång facklig aktivitet inom branscher och
bland grupper där facket
tidigare varit svagt.”

Organisera, organisera organisera!
Det ﬁnns exempel på fackliga organsiationer som riktar
mycket kraft på aktiv organisering av nya medlemmar.
Som i Spanien, där facket lagt ner stor kraft på att
organisera invandrare och papperslösa migrantarbetare.
Runt om i landet ﬁnns fackliga informationscentra som
hjälper till med rådgivning och stöd, och som fungerar
som nav för att organisera nya medlemmar.
Eller som i Storbritannien, där strategier för organisering
hamnat högst upp på dagordningen. Ett exempel är det
största brittiska förbundet UNITE the union, som satsar
stora resurser på organisering. De har utbildat och skapat
team av organisatörer som rekryterar nya medlemmar.

Läs mer om hur facket i Spanien arbetar med att
organisera invandrare och papperslösa här:
http://www.ollesahlstrom.se/index2.
php?page=1&ar_id=119
Läs mer om hur brittiska TUC arbetar med
organisering här:
http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/
templates/Article.aspx?id=6756
Och här:
http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/
templates/Article.aspx?id=6763
LO:s ordförande Wanja Lundby -Wedin vill att
facket satsar mer på organisering: ”Facklig
närvaro, ﬂer kontakter mellan medlemmar och
fokus på att rekrytera nya medlemmar ska alltid
stå högst upp på dagordningen”, skriver hon i
den här artikeln:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
12AC631E7379F328C12573F50048A63D
Läs mer om HRF:s arbete organiseringsarbete
i Göteborg och om hur facket i allmänget kan
vända trenden i den här artikeln i Arbetaren:
http://www.arbetaren.se/articles/
inrikes20080429
Läs mer om hur polska Solidaritet tvingats tänka
om här:
http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/
templates/Article.aspx?id=6767
Och hur de arbetar för att återfå den fackliga
styrkan här:
http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/
templates/Article.aspx?id=6768

Det handlar också om att få igång facklig aktivitet
inom branscher och bland grupper där facket tidigare
varit svagt. Officiellt talar man inom den brittiska
centralorganisationen TUC om en förändring från att
mest erbjuda med-lemmarna service till att skapa en
aktiv rörelse.
Även i Sverige har röster höjts för det är dags att
fokusera mycket mer på organisering och aktivitet på
arbetsplatserna. ”Facket måste förändra sitt arbetssätt.
Varför inte stänga alla expeditioner, LO-kansliet, förbundskontor två dagar i veckan och gå ut på arbetsplatserna och prata med personalen?”, skriver till exempel
Aftonbladets ledarskribent Ingvar Persson.
Hotell- och Restaurangfacket i Sverige satsar stora resurser
på aktiv organisering, något som har sin bakgrund i att
förbundet tappat mest medlemmar av alla LO-förbund.
Det handlar om att närvara på arbetsplatsen, om arbetsplatsbesök och arbetsplatsmöten, men också om en
utökad satsning på medlemsutbildning. En färsk rapport
från HRF i Göteborg visar att åtgärderna ger resultat –
inskrivningarna ökar.
I Östeuropa tvingas facket på ﬂera håll ändra sitt sätt att
tänka och arbeta. I Polen tappade det legendariska facket
Solidaritet miljoner medlemmar under 90-talet, mycket
på grund av den nyliberala politiska kurs som Solidaritet
valde efter kommunismens fall. De kämpar nu för att
återfå styrkan, bland annat genom att försöka spränga sig
in i de branscher där facket är helt frånvarande.
Facket som social rörelse
En annan trend är fackförbund som försöker fungera
mer som sociala rörelser, med ökad medlemsaktivitet på
arbetsplatserna och i lokalsamhället. Det sker också ett ökat
samarbete med andra folkrörelser. Nya allianser bildas med
organisationer som har liknande värderingar och mål.

Det kan handla om konsumentorganisationer, invandrarorganisationer och miljönätverk. Ett sammanhang där
sådana samarbeten frodas är European Social Forum,
som du kan läsa mer om under temat ”Sociala forum –
rörelser möts över gränserna”.
Samarbete över gränserna
Globaliseringen tvingar också facket i Europa och världen
att knyta starkare band över gränserna. För att möta
företagens ökade frihet och makt måste facket också arbeta
globalt. Kapitalet ligger före, men det fackliga samarbetet
över gränserna är en stor framtidsfråga som diskuteras
allt mer inom den europeiska fackföreningsrörelsen. Det
Europeiska fackliga samarbetet har också ökat de senaste
åren, på ﬂera nivåer. Läs mer om detta under temat
Söndrade vi falla – fackligt samarbete i Europa.

Kan trenden vändas?
Fackföreningsrörelsen förändras och försöker möta utmaningarna. Hur det går i framtiden är svårt att sia om. Behovet
av fackföreningar där löntagare kan sluta sig samman
och kämpa för bättre villkor kommer inte att försvinna –
förmodligen tvärt om. Arbetsmarknaden blir hårdare och
pressen på löntagare ökar. Frågan är om facket lyckas möta
de nya utmaningarna och vända trenden?

Diskutera
Vad tror du/ni att medlemstappet betyder för fackets styrka?
Vad tror du/ni är anledningen till att facket i hela Europa tappar medlemmar?
Tror du/ni att regeringen vill klämma åt facket genom sin politik?
Känner du/ni av ett hårdare klimat på arbetsplatserna och en mer antifacklig
stämning i samhället? På vilket sätt i så fall?
Håller du/ni med om att facket ibland är ”male, pale and stale” – att facket har ett
föråldrat sätt att fungera? På vilket sätt skulle det kunna förändras i så fall?
Varför ska man egentligen vara med i facket idag?
Om du/ni skulle skriva ett ﬂygblad med syfte att värva nya medlemmar till facket
– vad skulle stå i det?
Hur kan facket i Sverige och Europa stoppa medlemsﬂykten och locka ﬂer löntagare
att organisera sig fackligt?
Hur ser den fackliga rörelsen i Europa ut om 20 år?

”Söndrade vi falla” - om fackligt
Europasamarbete En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa
På vilket sätt har globaliseringen och EU:s öppna
gränser ändrat villkoren
för facket? Hur ser
fackföreningsrörelsen ut i
olika länder i Europa? Hur
ser det fackliga samarbetet
på Europanivå ut och
vilken roll har facket inom
EU? Detta är några av de
frågor som diskuteras i den
här texten.

Öppna gränser utmanar
Facken i Europas länder har i första hand inriktat sig på
att förbättra villkoren för arbetarklassen i det egna landet.
Men de senaste tre decennierna har globaliseringen och
de allt öppnare gränserna i Europa ställt facket inför nya
utmaningar.

Globaliseringen
En sida av myntet är de fabriksnedläggningar och ﬂyttar
som drabbat Sverige och andra välfärdsländer de senaste
åren.
Ett exempel är när däcktillverkaren Continental lade
ner fabriken i småländska Gislaved 2001 och istället
investerade i en fabrik i Portugal, trots att Gislaved gick
med vinst. Över 800 personer förlorade jobbet. Ett annat
exempel är när Elektrolux ﬂyttade tillverkningen av
dammsugare från Västervik till Ungern.
Dessa händelser hänger på ﬂera sätt ihop med globaliseringen. Gränserna är öppnare än förut och kapitalet
och produktionen är lättrörliga. I jakten på högre vinster
kan ett stort företag lägga ner en fabrik i Europa eller
USA och ﬂytta produktionen till länder där löner och
arbetsvillkor är sämre och facket svagare.

”Med hot om ﬂytt och nedläggning har företagen,
särskilt de stora transnationella företagen, i och
med globaliseringen fått
ett övertag gentemot fackföreningarna.”

Många företag har redan ﬂyttat stora delar av sin
produktion till låglöneländer utanför EU, men också
inom EU.
Bara möjligheten att ﬂytta ger företagen ett försprång.
Med hot om ﬂytt och nedläggning har företagen, särskilt de
stora transnationella företagen, i och med globaliseringen
fått ett övertag gentemot fackföreningarna.
Arbetarna och deras fackföreningar kan tvingas välja
mellan att få behålla jobben och gå med på lägre löner
och sämre villkor – och att bli av med jobben. I ﬂera fall
har multinationella företag utlyst ”tävlingar”, där två
fabriker i olika länder ställs emot varandra. Den fabrik
och den fackförening som har kommit med det lägsta
budet har vunnit.

Läs mer om GM, Trollhättan och Rüsselsheim i den
här artikeln:
http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=9611
Läs om fabriksnedläggningar och fabriksﬂytter,
inklusive den i Gislaved i den här artikeln:

http://www.fackliganyheter.nu/home/da/home.nsf/unid/
84228874F6E8C74CC1257426002B9433?OpenDocument

Så gick det till i fallet med produktionsanläggningarna
på SAAB i Trollhättan och Opel i Rüsselsheim 2004, då
biljätten General Motors (som äger både SAAB och
Opel) försökte pressa facken i Sverige och Tyskland
att underbudskonkurrera. Frågan handlade om var
tillverkningen av en ny serie mellanklassbilar skulle
hamna.
Facket i Tyskland och Sverige försökte samordna sig, en
samordning som resulterade i att de vägrade gå under
kollektivavtalet i respektive land. Ändå kunde GM vinna
fördelar, genom att utnyttja en svag punkt i det tyska
kollektivavtalet. På grund av att det tyska kollektivavtalet
i praktiken tillät lägre löner utsågs Rüsselsheim till
”vinnare”. Men ingen blev egentligen vinnare: i slutändan
visade det sig nämligen att båda anläggningarna förlorade
jobb.

Öppna gränser i Europa
En annan sida av myntet är den ökade rörligheten för
arbetskraften. Inom EU kan människor röra sig fritt och
arbeta i vilket land de vill. Öppna gränser behöver inte
vara ett problem i sig, om det ﬁnns ramverk som skyddar
de arbetare som väljer att arbeta i andra länder. Det ﬁnns
dock ännu inget fullgott löntagarskydd på europeisk
nivå eller några europeiska avtal. Därför är förslag som
river sönder de avtal och lagar som skyddar arbetarna på
nationell nivå än så länge farliga för Europas arbetare.
De senaste åren har marknadsliberalismen och högern
stärkt sina positioner inom EU, vilket gjort att ﬂera förslag
som lagts fram färgats mer av företagens och marknadens
intressen än av fackets. 2004 lades bland annat det
omtalade förslaget till Tjänstedirektiv fram inom EU, ett
förslag som riskerade rycka undan mattan för nationella

”Det ﬁnns ännu inget fullgott löntagarskydd på
europeisk nivå eller några
europeiska avtal. Därför är
förslag som river sönder de
avtal och lagar som skyddar arbetarna på nationell
nivå än så länge farliga för
Europas arbetare.”

kollektivavtal. Efter att Europafacket tagit strid ändrades
dock förslaget. Strax efteråt bröt konﬂikten mellan
Byggnads och det lettiska byggföretaget Laval ut kring
kollektivavtalet. Förra året kom domen i EG-domstolen,
som på ﬂera sätt blev en kalldusch för Byggnads. Dessa
frågor kan du läsa mer om under temat Löner och avtal i
ett öppet Europa.

Facket tvingas tänka om

Det ﬁnns ett växande behov av en europeisk facklig
solidaritet. Europafacket (se nedan) skriver att de senaste
årens utveckling ”drastiskt har förändrat den europeiska
fackföreningsrörelsens villkor. Facken i Europa kan inte
begränsa sitt engagemang till den nationella eller lokala
nivån. För att bevara den kollektiva förhandlingsstyrkan,
inﬂytandet över ekonomin och för att kunna fortsätta
kampen för ett mer jämlikt och rättvist samhälle, måste
fackföreningar i Europa tala med en röst och koordinera
sina aktiviteter på en Europeiska nivå”.
Företagen ligger före, men det fackliga samarbetet över
gränserna är en stor framtidsfråga som diskuteras allt mer.
Det ﬁnns också många exempel på ett växande samarbete.
Men låt oss först ta en titt på hur facket i Europas
länder ser ut. Hur har den växt fram? Vilka likheter och
skillnader ﬁnns det? Hur ser förutsättningarna för ett
tätare samarbete ut?

Facket föds
”Med den fackliga och politiska organiseringen tog
arbetarna upp kampen för
demokrati och rättvisa, på
arbetsplatsen och i samhället i stort. Ett ledord var
”enade vi stå – söndrade
vi falla!” Genom att sluta
sig samman fann man
styrka.”

Fackföreningsrörelsen växte fram i Europas länder
under 1800-talet och i början av 1900-talet. Med start i
Storbritannien hade industrialismen och kapitalismen
skapat en växande arbetarklass som trängdes i fabriker
och fattiga bostadsområden. I alla länder var bristen på
demokrati och välfärd stor. Arbetarklassen var i praktiken
maktlös gentemot arbetsgivare och stat.
Med den fackliga och politiska organiseringen tog
arbetarna upp kampen för demokrati och rättvisa, på
arbetsplatsen och i samhället i stort. Ett ledord var ”enade
vi stå – söndrade vi falla!” Genom att sluta sig samman
fann man styrka.
Den fackliga organiseringen började på lokal nivå,
på arbetsplatsen och i närsamhället. Därefter slöt sig
fackföreningarna i Europa samman i nationella förbund
och slutligen i nationella centralorganisationer. Brittiska
centralorganisationen TUC (Trade Union Congress)
bildades till exempel 1868 och det svenska LO 1898.
Redan tidigt fanns också en international, som dock i
första hand var politisk.

Olika traditioner
Även om facken runt om i Europa uppstod av samma
anledning, så har de genom åren utvecklat olika
traditioner, under väldigt olika villkor. I länder som
Tyskland, Italien, Spanien och Portugal slog fascismen
sönder arbetarrörelsen under 30- och 40-talet. I Spanien,
Grekland och Portugal var facket regimernas oﬀer och
ﬁender ända fram till 70-talet.
Och i Central- och Östeuropa blev facken en del av den
kommunistiska diktaturen och förtrycksapparaten genom stalinismens utbredning, och förblev det ända fram
till murens fall. I Sverige har fackföreningsrörelse en
relativt stabil resa bakom sig, även om det i början ibland
handlade om en hård strid.

Strid och samarbete
Sverige var Europas strejktätaste land ända in på 30talet, och striderna med arbetsgivarna var ibland hårda.
1939 slöts dock det så kallade Saltsjöbadsavtalet mellan
LO och arbetsgivarföreningen, som skulle lägga grunden
för den svenska avtalsmodellen med arbetsfred efter
undertecknat avtal. Detta skapade en helt annan situation
på arbetsmarknaden.
Liknande modeller, med så kallade trepartsförhandlingar
där facket fungerar som en”social partner”, var länge
vanliga i ett antal europeiska länder, bland annat i
Tyskland. Men liksom i Sverige har detta samförstånd
mellan fack och arbetsgivare gröpts ur sedan arbetsgivarna
drivit en mer antifacklig linje de senaste decennierna.
I Frankrike har staten en större roll på arbetsmarknaden
än i Sverige och fack och arbetsgivare har inte samma
fria roller. De avtal som facken driver igenom med
arbetsgivarna ”allmängiltigförklaras” till exempel av
staten (läs mer om detta under temat ”Löner och avtal i
ett öppet Europa”). I länder som Frankrike och Spanien
ﬁnns också lagstadgade företagsråd där löntagarna har
representanter. Genom dessa sköts många fackliga frågor
som i Sverige istället hanteras av facket självt eller regleras
i avtal.
I många länder har relationen mellan facket och arbetsgivarna
varit sämre än i Sverige. Facken har då tvingats eller valt att
använda andra strategier för att driva igenom sina krav, ofta
på grund av att man mött hårt motstånd från företagens och
regeringarnas sida. Det har då handlat mer om att ta kampen
på arbetsplatserna och om att strejka, men också om att
sätta press på regeringar genom politiska strejker och stora
demonstrationer. Politiska strejker är mycket vanligare i till
exempel Italien och Frankrike än i Norden.

”I många länder har relationen mellan facket och arbetsgivarna varit sämre än i
Sverige. Facken har då tvingats eller valt att använda
andra strategier för att driva
igenom sina krav, ofta på
grund av att man mött hårt
motstånd från företagens och
regeringarnas sida.”

Facket och politiken
Den politiska inriktningen för fackföreningsrörelsen i
Europas länder skiljer sig åt. Och här går det inte, som
man kanske kan tro, en enkel skiljelinje mellan Östoch Västeuropa. I Norge och Sverige har LO varit starkt
kopplat till socialdemokratin. I vissa västeuropeiska
länder har fackliga organisationer haft en koppling till
socialdemokraterna, men också till andra socialistiska
och kommunistiska partier. Detta gäller i till exempel
Frankrike, Italien och Grekland. Det ﬁnns också kristna
fack, som fungerat som alternativ till den socialistiska
arbetarrörelsen och därmed som en mer konservativ
kraft.
I Sverige har LO valt att behålla starka band
till Socialdemokraterna, genom vad som kallas
facklig-politisk samverkan. Läs mer om den
facklig – politiska samverkan i Sverige i den
här artikeln i Kommunalarbetaren:
http://www.ka.se/index.cfm?n=1644&o=1596&
c=81219
I Norge har däremot LO börjat arbeta mer
obundet genom att försöka påverka partierna
och politiken i allmänhet, inte enbart genom
socialdemokratiska Arbeiderpartiet – något som
kallats Trondheimsmodellen.
Läs mer om hur facket i Norge arbetade inför
det senaste valet i den här artikeln av Aron
Etzler i Ordfront Magasin:
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/
Artiklar%202008/Trondheim%201_2_08.aspx

I Frankrike ﬁnns det fem erkända centralorganisationer
(egentligen ﬁnns det så många som 14). CFDT, som
nu är den största centralorganisationen, har haft en
socialdemokratisk färg och CGT en kommunistisk, även
om bägge numera har klippt de oﬃciella banden till
partierna. Det ﬁnns också en centralorganisation med
kristen inriktning, CFTC. Konﬂikterna har ibland varit
hårda mellan dessa organisationer på grund av att de haft
olika ideologisk inriktning.
I Sverige har det istället skett en uppdelning efter klasslinjer.
Här ﬁnns tre centralorganisationer: LO som organiserar
arbetare, TCO som organiserar tjänstemän och SACO som
organiserar akademiker och högre tjänstemän (även om
uppdelningen inte alltid är helt självklar).
Samtidigt är många av Europas fackförbund och centralorganisationer partipolitiskt obundna. De täta kopplingarna till politiska partier har brutits upp de senaste
åren i ﬂera länder – det gäller till exempel i länder som
Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Vitt skilda medlemstal
Fackens medlemstal har också skilt sig mycket mellan
olika länder. I Sverige har en stor del av arbetarkollektivet
varit organiserat omkring 80 procent. I Frankrike har
mindre än 20 procent varit fackligt anslutna de senaste
tre decennierna.
En del av förklaringen till den stora skillnaden är a-kassan.
I de länder där det så kallade Ghent-systemet ﬁnns, det vill
säga att facket och inte staten administrerar arbetslöshetsfö
rsäkringen, är anslutningsgraden betydligt högre. Till dessa
länder räknas till exempel Danmark, Belgien och Sverige.
Det diskuteras ofta vad höga medlemstal betytt för
fackets styrka. Svenska LO betraktar sig ofta som världens
starkaste fackföreningsrörelse med sina närmast unika

medlemssiﬀror. De franska facken har dock, trots den
relativt låga anslutningsgraden, i tider av konﬂikt kunnat
mobilisera och dra med sig stora grupper av arbetare i
kampen.

Olika sätt att fungera
Fackföreningsrörelsens sätt att fungera är alltså olika
från land till land. Samtidigt ﬁnns förstås ett starkt
gemensamt intresse. Det europeiska fackliga samarbetet
också kommit igång de senaste åren, på ﬂera nivåer. Låt
oss titta närmare på det samarbetet. Hur långt har den
fackliga samordningen kommit på Europanivå och vilken
roll har facket i EU idag?

Europafacket – EFS
Den centrala samordningen av Europas fackliga organisationer sker genom den Europeiska fackliga Samorganisationen, EFS. EFS kallas i dagligt tal Europafacket. På
engelska heter Europafacket ETUC (European Trade
Union Confederation).

”Fackföreningsrörelsens
sätt att fungera är alltså
olika från land till land.
Samtidigt ﬁnns förstås ett
starkt gemensamt intresse.
Det europeiska fackliga
samarbetet också kommit
igång de senaste åren, på
ﬂera nivåer.”

Europafacket består av 81 centralorganisationer från
36 europeiska länder – även de som står utanför EU.
Det handlar om centralorganisationer som till exempel
det österrikiska ÖGB, italienska CGIL, brittiska TUC,
polska Solidanosc, tyska DGB och turkiska HAK-IS. Från
Sverige deltar LO, TCO och SACO. Med i samarbetet
ﬁnns också de tolv europeiska branschfederationerna
(se nedan). Totalt representerar Europafacket och dess
medlemsorganisationer 60 miljoner arbetare i Europa.
Europafacket är partipolitiskt obundet, men långt ifrån
opolitiskt. Alltsedan bildandet 1973 har Europafacket
drivit på för att utveckla vad som kallas den sociala dimensionen inom EU. Det handlar egentligen om samma
frågor som facket drivit i Europas länder sedan mer än ett
sekel: ”att prioritera arbetarnas intressen och välfärd, att
arbeta för social rättvisa och bekämpa marginalisering och
diskriminering”. Några av prioriteringarna är:
• Rätten till arbete; ﬂer och bättre jobb.
• Rätten till ett gott socialt skydd.
• Jämlikhet mellan könen.
• Ett slut på fattigdom och marginalisering.
• Rätten till fri rörlighet för arbetare, tillsammans
med lika behandling och socialt skydd.
• Rätten till gemensam välfärd för alla.
• En europeisk standard som harmoniserar nationell
social lagstiftning uppåt.
• En god arbetsmiljö och säkerhet på jobbet.

Mer information om EFS (ETUC) hittar du här (på
engelska):
http://www.etuc.org/
En lista på de centralorganisationer och de
federationer som är knutna till EFS hittar du här:
http://www.etuc.org/r/13
Den svenska fackföreningsrörelsen samordnas
på EU-nivå genom Brysselkontoret. På deras
webplats hittar du mycket information om facket
i EU:
www.brysselkontoret.com

Social partner
Europafacket har en oﬃciell roll som social partner
inom EU och ses som representant för EU:s löntagare.
Europafacket möter arbetsgivarorganisationernas europeiska samordningsorgan, som är tre till antalet, i något
som kallas ”den sociala dialogen”. Denna ordning slogs
fast i Mastrichtavtalet 1991.
Läs mer om den sociala dialogen och
Europafackets ofﬁciella roll inom EU på
Brysselkontorets hemsida, under rubrikerna
”Facket och EU” och ”Det sociala Europa”:
http://www.brysselkontoret.com/list.
asp?articleCategoryID=5
Läs mer om den sociala dialogen och om
europeiska företagsråd i denna text av SEKO:s
EU-koordinator Åsa Thörnlund:
Länk till PDF

Den sociala dialogen innebär att fack och arbetsgivare har
ett inﬂytande över de EU-direktiv som rör arbetsmarknad,
ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö. Inom dialogen
förbereds underlag till förslag och beslut som rör
dessa områden och kommissionen måste höra med
arbetsmarknadens parter innan den lägger fram förslag.
Parterna kan dessutom begära att få lösa frågorna med
avtal inom hela EU.
Den sociala dialogen är svårare i praktiken än på papperet,
då den kräver att arbetsgivarna vill vara med. I en värld där
företagen på grund av de öppnare gränserna fått allt mer
makt, kan det vara svårt att få dem till förhandlingsbordet
även på Europanivå. Ofta sker därför förhandlingar först
under stark politisk press eller efter hot om lagstiftning.
Några avtal som slutits på Europeisk nivå är bland annat
det om deltidsarbete (1997) och det om arbetsrelaterad
stress (2004).

Europafacket tar strid
Här hittar du en lista på de stora manifestationer
Europafacket mobiliserat till:
http://www.etuc.org/r/1258

Vid sidan om den sociala dialogen försöker också
facket, liksom näringslivet, påverka EU-politiken genom
opinionsarbete och lobbying. Fackets resurser är mindre
än näringslivets och i lobbyister räknat står sig facket
slätt. Men facket har en annan styrka – dess miljoner
medlemmar.
Europafacket har tagit strid mot några lagförslag som
har lagts fram de senaste åren, bland annat mot förslaget
till tjänstedirektiv som lades fram 2004. Genom att lyfta
frågan i medierna, mobilisera till stora demonstrationer
och genom att aktivt informera EU-parlamentets ledamöter
har facket också lyckats påverka hur lagförslagen till slut
utformats. 2005 lyckades Europafacket till exempel samla
80 000 medlemmar i en marsch för ”ﬂer och bättre jobb
och för ett socialt Europa, mot Bolkestein” i Bryssel.

Hur styrs EFS?
Det högsta beslutande organet är kongressen, som
hålls vart fjärde år. Där deltar representanter från
alla medlemsorganisationer. Kongressen drar upp
riktlinjerna och väljer en exekutiv kommitté, det vill
säga en styrelse, en ordförande, ett sekreteriat och en

generalsekreterare. 2007 valdes LO:s ordförande Wanja
Lundby Wedin till ordförande för EFS. Den dagliga
ruljansen sköts av sekreteriatet. Generalsekreteraren,
som i nuläget är John Monks, är EFS:s talesperson utåt.

Företagsråd
Sedan 1996 ﬁnns det en EU-lag som säger att löntagare
i Europa har rätt att kräva att europeiska företagsråd
skapas inom företag och koncerner som har mer än 1000
anställda och som har minst 150 anställda i två länder.
Det ﬁnns omkring 800 sådana råd i Europa idag, där de
anställdas representanter från olika länder kan diskutera,
samverka och ta del av information om företagets ekonomiska planer och om verksamheten. Oftast handlar det
om fackliga representanter som företräder de anställda
i råden, men inte alltid. Totalt ﬁnns det omkring 14
000 ledamöter i de europeiska företagsråden, som
representerar 14 miljoner arbetare.
Möjligheten att skapa gränsöverskridande företagsråd
är inget som näringslivet gillar och det har aktivt försökt
motarbeta de EU-direktiv som drivit fram dessa. Samtidigt
har företagsråd ”bara” bildats i omkring 800 av de 2000
företag där det enligt EU-direktivet är tillåtet. Det är alltså
en underutnyttjad möjlighet.

Samordning på branschnivå

”Branschfederationerna
arbetar med att ta fram
policydokument som handlar om till exempel arbetsvillkor och jämställdhet i
Europa.”

Vid sidan av den centrala samordningen har också
förbunden i Europas länder slutit sig samman i branschfederationer. Det ﬁnns 12 olika federationer, däribland
European Metalworkers’ federation (EMF), där svenska
IF Metall ingår; European Federation of Building and
Woodworkers (EFBWW) där svenska Byggnads ingår;
och European Transport Workers’ Federation (ETF), där
svenska Transport ingår.
Branschfederationerna arbetar med att ta fram policydokument som handlar om till exempel arbetsvillkor och
jämställdhet i Europa. De har ofta en samordnande roll
för de europeiska företagsråden. Här diskuteras också
hur nationella kollektivavtal kan samordnas. Vissa steg
har tagits mot avtal på företags- och branschnivå i Europa,
även om det fortfarande är långt kvar till europeiska
kollektivavtal som reglerar hela den europeiska
arbetsmarknaden på samma sätt som arbetsmarknaden
i de olika länderna.
Samordningen i de europeiska federationerna har kommit
olika långt. En federation som ligger i framkant när det
handlar om europeisk samordning är EMF, det europeiska
metallfacket, som förenar 72 förbund från 33 länder.
Det visade sig i fallet med Trollhättan – Rüsselsheim, där

Här hittar du en lista med länkar till de tolv
europeiska branschfederationerna:
http://www.etuc.org/a/17
Här kan du läsa mer om de branschfederationer
som IF-metall är med i:
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/home.nsf/
LUUnique/europa

förhandlingarna till slut hamnade på europeisk nivå och
där konkurrensen mellan de lokala facken till stor del
kunde undvikas.
Den sociala dialogen inom EU ﬁnns även på branschnivå.
Sociala dialogkommittéer ﬁnns inom ett 20-tal branscher.
Även här är dock arbetsgivarnas deltagande ganska
begränsat.

Gräsrotssamarbete – exemplet Baltic
Network
”Löneskillnaderna är dessutom stora mellan förare
från olika länder, särskilt
mellan Öst- och Västeuropa. Det skapar utrymme
för arbetsgivare att utnyttja billig arbetskraft och
pressa ner lönerna i hela
Europa.”

I sin bok ”I skuggan av en storhetstid” (utges på Atlas förlag
i augusti) beskriver författaren Olle Sahlström ett gryende
fackligt samarbete över gränserna på gräsrotsnivå, det
vill säga mellan avdelningar, klubbar och fackligt aktiva
i olika länder. Ett av exemplen är Baltic road transport
Trade union Network, eller kort och gott ”Baltic network”,
som är ett samarbete mellan transportarbetarfacken i
åtta länder: Tyskland, Polen, Sverige, Danmark, England,
Estland , Letland och Litauen.
Vilken är bakgrunden till Baltic Network? Latsbilsförare
korsar ofta gränserna i yrket och arbetar för olika
entreprenörer från olika länder. Många kör alltså
internationellt.
Villkoren och arbetsförhållandena inom branschen i
Europa är ofta dåliga och det händer att arbetsgivare
struntar i att betala löner. Löneskillnaderna är dessutom
stora mellan förare från olika länder, särskilt mellan Östoch Västeuropa. Det skapar utrymme för arbetsgivare att
utnyttja billig arbetskraft och pressa ner lönerna i hela
Europa.
Samtidigt är förare, särskilt från forna Östeuropa, ofta
oorganiserade. Det ﬁnns alltså ett behov av såväl samarbete
över gränserna som av aktiv facklig organisering.

Du kan läsa mer om Baltic Network och andra
fackliga gräsrotsstrategier i den här artikeln av
Olle Sahlström:
http://www.ollesahlstrom.se/index2.
php?page=1&ar_id=115

Ett antal fackligt aktiva såg till att ta saken i egna händer
och inledde ett samarbete på avdelningsnivå över
gränserna. Från Sverige deltar Transports avdelningar 12
(Malmö), 14 (Helsingborg) och 20 (Jönköping).

Här kan du läsa nätverkets ﬂygblad:
http://www.baltic-transport-network.eu/work_in_
unity_S.pdf

Tillsammans med fackligt aktiva från andra länder runt
Östersjön arbetar de med att informera och tala med
förare vid gränsstationer och på parkeringsplatser. De
samlar förare från olika länder och skapar utrymme för
samtal om arbetsvillkor och löner och om hur facklig
organisering kan fungera som en kraft för förändring.
Målet är också att koordinera fackens verksamhet i de
olika länderna för att minska utnyttjandet av förare inom
transportbranschen.

Europeiska Sociala Forumet
Ett annat exempel på ett växande gräsrotssamarbete
mellan avdelningar och fackligt aktiva i Europa är de
nätverk som skapats på de Europeiska Sociala Forumen
(ESF) – här byter deltagarna erfarenheter med varandra
och samordnar aktiviteter för att stärka det fackliga
arbetet i Europa. Läs mer om ESF under temat ”Sociala
forum – rörelser möts över gränserna”.

Enade vi stå – söndrade vi falla
Under 1800- och 1900-talet slöt sig arbetarna samman i
fackföreningar på sina arbetsplatser, sedan i branschförbund och slutligen i centralorganisationer sina länder.
Är det dags för nästa steg nu? Att skapa ett tätt samarbete
över gränserna i Europa och i världen? Att överföra de
traditionella orden ”Enade vi stå – söndrade vi falla” till
Europanivån och till det globala samhället?

”Är det dags för nästa steg
nu? Att skapa ett tätt samarbete över gränserna i
Europa och i världen? Att
överföra de traditionella
orden ”Enade vi stå – söndrade vi falla” till Europanivån och till det globala
samhället?”

Diskutera
På vilket sätt kan globaliseringen och de öppna gränserna inom EU medföra problem för
löntagarna och för facket?
Har du/ni några erfarenheter av fabriksnedläggningar, ﬂyttar eller försämringar som kan
hänga ihop med globaliseringen?
Hur kan facket i Europa agera för att försöka förhindra social dumpning, det vill säga att
anställda i olika länder tvingas sänka sina lönekrav för att få behålla jobben?
Vad kan göra ett ökat fackligt samarbete i Europa svårt?
Vad tror du/ni är den bästa vägen för facket: att försöka samarbeta mer med arbetsgivarna
eller inrikta sig på mer strid?
Vad tycker du/ni om Europafackets (EFS) prioriteringar? Stämmer de överens med vad
du/ni vill att facket skall arbeta med?
På vilket sätt kan europeiska företagsråd stärka löntagarnas ställning i Europa?
Hur skulle ett facklig gräsrotssamarbete i stil med Baltic Network kunna se ut inom andra
branscher som till exempel inom byggsektorn, industrin, den privata servicesektorn eller
vården?
Hur ser det fackliga samarbetet i Europa ut om 20 år?

Den europeiska fattigdomen
En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa

Finns det fattigdom i Europa?
Hur ser den i så fall ut?
Ökar eller minskar klyftorna
mellan människor i Europa?
Hur stor är skillnaden i
levnadsstandard mellan
EU:s gamla medlemsstater
och de nya medlemsstaterna
från Central- och Östeuropa?
Detta är några av de frågor
som diskuteras i den här
texten.

Kravaller mot fattigdomen
Det har gått tre år sedan förortskravallerna i Frankrike.
Vi minns bilderna av brinnande bilar, och av piketpolis
i gatustrider med ungdomar. Den dåvarande franske
inrikesministern Sarkozy, numera president, kallade
förortsungdomarna för ”slödder” och skyllde kravallerna
på ungdomarnas föräldrar och på invandrarnas ”ovilja att
integrera sig” i det franska samhället. Mer sansade politiker
och bedömare såg dock att problemet i grunden var något
annat – att man måste se till de växande orättvisorna.
I detta utdrag från Kent Wernes reportage från förorten
Clichy-sous-Bois där kravallerna startade, beskrivs den
fattigdom och exkludering som är vardag för många av
Frankrikes invandrare:
”Nästan två månader har gått sedan upploppen. Av de
strider som kablades ut över världen syns nu inga tydliga
spår. Inga brända bilar, inga stenar på asfalten. Bara
ett tungt vakuum. Som en spräckt trumhinna efter en
explosion. Men i Clichy behövs inga bomber för att framkalla
förödelse. Den har växt fram under tre årtionden. Clichysous-Bois är ett hål av fattigdom och exkludering. (…)
Frankrikes tioprocentiga arbetslöshet – redan det en hög
siﬀra – har här fyradubblats. Nästan hälften saknar arbete.
Skolorna är mer förvaringsplatser än utbildningscentra,

”Clichy-sous-Bois är ett
hål av fattigdom och
exkludering. Frankrikes
tioprocentiga arbetslöshet
har här fyradubblats.”

och möjligheter till fritidsaktiviteter saknas. Droger och våld
är vardag, närpolisen har lämnat området och ersatts av
CSR – kravallpolisen – som gör räder i jakt på immigranter
utan papper.”
Kravallerna i Frankrike, ett land i EUs hjärta, uppmärksammade ett växande problem i dagens Europa:
fattigdom, marginalisering och växande klyftor. I EUkommissionens årliga sociala rapport konstateras att 78
miljoner européer är fattiga. Av dem är 19 miljoner barn.

Utjämning eller högerextremism
I artikeln ”Fattigdom: inte erkänd, inte sedd, inte talad om”
i Arena 6/2007 beskriver Per Wirtén fattigdomens Europa.
Han har tittat på statistik som visar att ”Var fjärde grek
ligger efter med de allra mest nödvändiga räkningarna:
el, vatten etcetera. 30 procent av alla estländare och något
färre portugiser beskriver sitt boende som slumliknande
med läckande tak och fuktiga väggar. Av dem som ligger
under fattigdomsgränsen i Rumänien har 60 procent
utedass, 45 procent i Litauen.”

Kent Wernes reportage ”Här tändes elden”, från
franska Clichy-sous-Bois, hittar du här:
Länk till PDF

Läs mer om EU-kommissionens rapport i LOtidningen:
http://www.lotidningen.se/?id_site=8&id_
item=14668

Läs artikeln ”Fattigdom: inte erkänd, inte sedd,
inte talad om” här:
http://www.eurozine.com/articles/article_200801-25-wirten-sv.html

Wirténs artikel beskriver ett EU där skillnaderna i
välstånd mellan medlemsländerna är större än mellan de
amerikanska delstaterna. Detta är inte bara ett moraliskt
nederlag för ett Europa som anser sig vara bättre än USA,
menar Wirtén. Det får också stora följder när gränserna är
öppna på den inre marknaden. Han citerar den amerikanske
vänsterekonomen James K Galbraith som menar att man
”Antingen ser man till att inkomsterna i Europas fattiga
regioner kommer ifatt och konvergerar [närmar sig
varandra] eller så kommer kärnländernas arbetsmarknader
översvämmas av migranter, det europeiska projektet
haverera och ersättas av xenofobisk (främlingsrädd)
nationalism och extremhögerns socialpolitik.”

Växande klassklyftor – i hela Europa
Det ﬁnns mycket statistik över fattigdom och ekonomiska
klyftor i Europa. Och den europeiska fattigdomen har ﬂera
beståndsdelar. Dels ﬁnns det stora geograﬁska skillnader.
Väst är rikare än öst, och det ﬁnns även stora regionala
klyftor inom länderna. Men dessa regionala klyftor
inom och mellan EU-länder är bara en del av problemet.
Samtidigt växer nämligen klassklyftorna i hela Europa,
och har gjort det sedan början av 1980-talet. De rika blir
rikare medan de fattiga hamnar efter.
Clichy-sous-Bois, där kravallerna startade 2005, ligger i
Parisregionen (Île de France) som precis slår Stockholm
i kampen om att vara den sjätte rikaste regionen i EU.
I många av Europas storstäder behöver man inte röra
sig särskilt långt från de blomstrande shopping- och

”Kravallerna i Frankrike,
ett land i EUs hjärta,
uppmärk-sammade
ett växande problem
i dagens Europa:
fattigdom, marginalisering
och växande klyftor.”

Du kan läsa mer om de växande klyftorna i
Sverige i den här artikeln, där bland annat LOutredaren Sven Nelander och historikern Åsa
Linderborg är intervjuade:
Länk till PDF
LO-rapporten ”Makteliten litar på sig själv”
hittar du här:
http://mellerstanorrland.lo.se/
home/lo/home.nsf/unidView/
BD113CFD260EE9A9C125719C0031ACED/$ﬁle/
Makteliten2006.pdf
LO-rapporten ”Eliterna drar ifrån” hittar du här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
9BF825A3C5DF02B7C12572F8002D45F8
LO-rapporten ”Inkomster och förmögenheter” är
en mycket grundlig genomgång av de växande
klyftorna. Du hittar den här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
2207CA5FF6EA7E7FC1256E8C002BE894/$ﬁle/
inkomsterochformogenheter.pdf

ﬁnanskvarteren för att ﬁnna utslagning och misär.
Fattigdomen gör sig påmind mitt i överﬂödet i form av
tiggare och hemlösa. De västeuropeiska ekonomierna
producerar mer varor och tjänster än någonsin förr, men
fördelningen blir alltmer ojämlik. Stora löntagargrupper
ställs utanför välståndsökningen, och arbetslöshet,
segregation och fattigdom skapar social utslagning.
Vi behöver inte titta på andra länder för att ﬁnna
exempel på växande klyftor. Sverige är nämligen ett av
de europeiska länder där klyftorna ökat mest under de
senaste årtiondena. Från slutet av 60-talet fram till 1980
minskade klyftorna i Sverige för varje år. Samhället blev
mer och mer jämlikt. Men sedan dess har trenden vänt.
Klyftorna har växt sedan 1980, både vad gäller inkomster
och förmögenheter. Det visar ﬂera rapporter som kommit
de senaste åren. Tjänstemännens löner har sedan 90talets början ökat betydligt mer än LO-kollektivets. 64
procent för tjänstemän mot 52 procent för arbetare.
Men den stora skiljelinjen går ändå inte där, utan mellan
de riktigt högavlönade och alla andra. I LO-rapporten
”Makteliten litar på sig själv” konstaterar utredarna att
näringslivets VD:ar och toppchefer nu tjänar 30 gånger
mer än en industriarbetare, jämfört med 10 gånger mer
för 25 år sedan. Dessutom har förmögenhetsutvecklingen
för dem som haft råd att placera pengar på aktiebörsen
och på fastighetsmarknaden varit mycket stor.

Vilka drabbas hårdast?
”Den europeiska
fattigdomen är ofta
särskilt utbredd i
invandrargrupper. De
missgynnas av att inte
ha tillgång till de nätverk
den som är infödd i landet
har, plus att rasism och
diskriminering gör det
svårare att få arbete.”

Den europeiska fattigdomen är ofta särskilt utbredd i
invandrargrupper. De missgynnas av att inte ha tillgång
till de nätverk den som är infödd i landet har, plus att
rasism och diskriminering gör det svårare att få arbete.
De arbeten invandrare från länder utanför Västeuropa får
är ofta lågstatusjobb med låga löner. Samtidigt handlar
de växande klyftorna i Europa om något mycket mer än
ett invandrarproblem eller ett problem som handlar om
att vissa människor står ”utanför” samhället.
De stora klyftorna slår hårdast mot dem som står längst
ner på samhällsstegen – personer med utomeuropeiska
rötter, funktionshindrade, äldre med låga pensioner
och så vidare. Kvinnor drabbas värre än män när den
oﬀentliga sektorn drar ner och välfärden privatiseras.
Arbetare med låg utbildning är de som har svårast att få
tag i nya jobb när fabrikerna downsizear, outsourcar och
ﬂyttar till låglöneländer.
Men de allra värsta villkoren på den europeiska
arbetsmarknaden har de migranter utan dokument som
arbetar med manuella jobb för låga löner och med långa

arbetstider utan någon form av trygghet. De papperslösa
migranter som städade svenska hamburgerrestauranger
på natten sju dagar i veckan utan semester för 7 000
kronor svart och de som städade butiker på NK i
Stockholm under liknande villkor är bara toppen av
ett isberg. Som Per Wirtén skriver, ”De sliter i Italiens
fruktlundar, odlar gurkor i holländska växthus, städar
hela nätterna i Londons tunnelbana och skjutsas mellan
byggarbetsplatser i förorter och storstäder över hela
Europa.”

Det fattiga öst
Låt oss nu se på skillnaderna mellan de gamla medlemsstaterna i EU – dit Sverige numera räknas trots att vår
historia som EU-medlem ju är ganska kort – och de
tidigare kommuniststater som blev medlemmar genom
östutvidgningen. Många av de rikare länderna i unionen har
en köpkraft – justerad för skillnader i levnadsomkostnader
– som är tre gånger så hög som de fattigaste av de nya
medlemsstaterna. Och om man skulle jämföra med ﬂera
av de länder i det gamla östblocket som inte är medlemmar
i EU skulle skillnaderna bli ännu större.
Men vi behöver inte resa till Moldavien för att se
fattigdomen i vitögat. För när man bara jämför olika
länder glömmer man lätt att det ﬁnns stora skillnader
inom länderna. En del av storstäderna i de nya
medlemsländerna har en genomsnittlig köpkraft som
ligger ganska högt, men dessa inkomster är väldigt ojämnt
fördelade. Den fattigaste regionen i EU är nordöstra
Rumänien, där köpkraften är mindre än en fjärdedel av EUsnittet. Den genomsnittlige invånaren i centrala London
tolv gånger rikare än den genomsnittlige invånaren i
nordöstra Rumänien. Och bakom dessa genomsnitt ﬁnns
självklart också en verklighet där vissa är rikare och andra
fattigare, såväl i London som i nordöstra Rumänien...
Den marknadsliberala så kallade ”chockterapi” som
genomfördes efter kommunismens fall i de gamla
öststaterna ﬁck stora eﬀekter i människors liv. Wirtén
skriver att ”mellan 1989 och 1993 steg antalet fattiga i öst
– de krigshärjade delarna av Jugoslavien borträknade –
från 8 till 58 miljoner. Då räknade man med att 75 procent
av alla rumänska barn växte upp i fattigdom. Siﬀrorna
ansågs så demoraliserande att Ungern och Tjeckien 1991
lade ner vissa metoder att mäta fattigdom.”
När man tittar på minimilönerna i de 20 EU-länder som
har sådana ser man enorma skillnader mellan Bulgariens
knappa 900 kronor i månaden och Luxemburgs nästan
15 000 kronor i månaden. Under de senaste åren har
euroländerna i stort sett inte haft några reallöneökningar

Läs artikeln ”Vem visslar Schlingmann efter”
som beskriver en del av problemen med
begreppet utanförskap här:
http://www.dagensarena.se/index.
php?sid=1&pid=7&tid=143
Läs artikeln om de papperslösa städarna på NK i
LO-tidningen:
http://www.lo-tidningen.se/?id_site=8&id_
item=15210

Läs Eurostats statistik över skillnaden mellan de
olika medlemsländerna här:
http://europa.eu/abc/keyﬁgures/qualityoﬂife/
wealthy/index_sv.htm#chart10
Läs Eurostats statistik över regionala skillnader
i EU här:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/
PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_
YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_
MONTH_02/1-12022008-EN-AP.PDF
Läs Europafackets lönestatistik här (på sidan 3
ﬁnns siffrorna på löneutvecklingen och på sidan
6 ﬁnns en tabell över minimilöner):
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Extract_-_Chapter_
on_Wages_-_ETUI-REHS_Benchmarking_20084.pdf .

alls, medan lönerna stigit kraftigt i vissa länder och
framför allt i Baltikum och i Rumänien. Men det är långt
kvar innan lönenivåerna i de gamla öststaterna börjar
närma sig de västeuropeiska lönerna.

Regionala klyftor i Västeuropa
Skillnader mellan olika regioner ﬁnns också i Västeuropa.
I nästan alla länder – inklusive Sverige – är huvudstadsregionerna betydligt rikare än landet i stort.
Länderna skiljer sig dock åt genom att man i länder som
Sverige och Danmark inte hittar hela landsdelar som är
fullständigt utslagna. Skatte- och socialförsäkringssyst
emen innebär en omfattande omfördelning, och gör de
regionala klyftorna betydligt mindre än de annars skulle
vara.
I ﬂera andra västeuropeiska länder ﬁnns det dock regi-oner
som ligger märkbart under den genomsnittliga levnadsstandarden i EU. Några exempel är belgiska Vallonien, de
tyska delstater som tidigare tillhörde DDR, södra Italien
och vissa regioner i Storbritannien. Dessa regionala klyftor
leder till motsättningar och gynnar extrempartier som
exploaterar människors oro och missnöje.

Den sociala dimensionen
I takt med att det europeiska samarbetet blev tätare
blev kraven också allt starkare på att unionen inte
bara skulle handla om samordning av marknader utan
också inkludera sociala frågor. Europafacket har sedan
bildandet 1973 till exempel arbetat för att föra in en ”social
dimension” i EU-samarbetet, en dimension som handlar
om ”att prioritera arbetarnas intressen och välfärd, att
arbeta för social rättvisa och bekämpa marginalisering
och diskriminering”.
Under 90-talet togs några viktiga steg på vägen: I
samband med Maastrichtavtalet 1991 undertecknade
samtliga dåvarande medlemsländer utom Storbritannien
det så kallade sociala protokollet, som syftade till att
minska de sociala skillnaderna inom EU. Och i samband
med Amsterdamfördraget 1997 fördes den ”sociala
dimensionen” in fördraget. Det ﬁnns också en stadga
om grundläggande rättigheter vars syfte är att stärka de
mänskliga rättigheterna i unionen.
Om den sociala dimensionen kommer att utvecklas beror
på hur de politiska styrkeförhållandena ser ut inom EU.
Just nu ligger merparten av makten hos den europesiska
högern, något som sätter upp hinder för utvecklingen av
den sociala dimensionen i Europasamarbetet. Det ﬁnns
en gemensam trend mot en urgröpning av den allmänna

välfärden i Europas länder - en utveckling som delvis
hänger ihop med beslut inom EU. Än så länge hanteras
dock de ﬂesta frågor som rör socialpolitik, skatter och
inkomstutjämning på nationell nivå. Men för tillfället
sitter högern vid makten också i de ﬂesta av Europas
länder.
samtidigt formas ett nytt samarbete mellan progressiva
krafter i Europa som vill bekämpa fattigdomen och de
ökade klyftorna och som försvarar idén om en allmän
välfärd för alla. Du kan läsa mer om detta under temat
Välfärd och oﬀentlig service åt alla?

Diskutera
Varför pratas det så lite om den europeiska fattigdomen?
Hur kan vi göra för att minska fattigdomen i Östeuropa? Vad kan vi göra för att bidra till en
sådan utveckling?
Hur kommer det sig att inga regioner i Sverige har en märkbart lägre köpkraft, trots att det
är så i många andra västeuropeiska länder? Vad kan vi lära oss av det?
Hur har du märkt av de växande klyftorna i Sverige?
Hur ser fattigdomen ut i Sverige, och vad beror den på?
Hur påverkar regeringens politik de sociala klyftorna i Sverige? Hur då?
Vad kommer att hända med Sverige om klyftorna blir lika stora som i USA?
Vad ﬁnns det för problem med begreppet ”utanförskap”?
Finns det en risk att samma sak händer i Sverige som i Paris förorter 2005?
Hur kan facket arbeta för att stödja papperslösa migranter?

Löner och avtal i ett
öppet Europa En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa
Vad hände egentligen i
Vaxholm? Varför valde
facket att ta strid mot EUkommissionens förslag till
tjänstedirektiv? Vad skulle
hända om vi inte hade
kollektivavtal i Sverige? Är
kollektivavtalen hotade i ett
allt mer öppet Europa? Vad
är den sociala dimensionen?
Detta är några av de frågor
som diskuteras i den här
texten.

Vaxholm
Alltsedan några höstmånader 2004 har händelserna på
en skolgård i Vaxholm stått i centrum för den europeiska
debatten om löner och arbetsvillkor. Det började med
en anbudsupphandling på en ombyggnation av Söderfjärdsskolan i Vaxholm. Det lettiska byggföretaget Laval
un Partneri Ltd hade lämnat det lägsta anbudet och fått i
uppdrag av kommunen att genomföra arbetet.
Fack och arbetsgivare hade förhandlat i månader men Laval vägrade teckna svenskt kollektivavtal. De
hänvisade istället till ett avtal med det lettiska byggnadsarbetarfacket, och hävdade att detta borde gälla även
när arbetet utfördes i Sverige, eftersom de anställda var
lettiska byggnadsarbetare.
För Byggnads var detta oacceptabelt, och efter ytterligare
en tids försök att få Laval att gå med på kraven sattes
arbetsplatsen till slut i blockad. Efter ett par veckors
konﬂikt gick andra förbund in med sympatiåtgärder.
Laval valde till slut att avbryta skolbygget och lämna
Vaxholm hellre än att teckna avtal med Byggnads. De
hade uppenbarligen räknat med lettiska lönekostnader
när de lämnat sitt anbud, löner som ligger betydligt under
de svenska.

Mer information om konﬂikten i Vaxholm ﬁnns
på
http://www.byggnads.se/vaxholm/index.htm
och på
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
4CA5C8558AA549D2C1256F720060D909

Så hade en hård arbetsmarknadskonﬂikt kunnat sluta,
om det inte hade varit för EG-rätten. Laval menade
att Sverige bryter mot EU:s fria rörlighet då våra
lagar tillåter kollektiva åtgärder mot ett bygge med
kollektivavtal. Konkurrensen blir inte på lika villkor,
menade arbetsgivarna. Så Laval gick med stöd av Svenskt
Näringsliv till Arbetsdomstolen, och domstolen skickade
ärendet vidare till EG-domstolen i april 2005. Det skulle
dröja två år innan domstolen fattade beslut i frågan,
och det blev en kalldusch för Byggnads och den svenska
modellen.

Tjänstedirektivet
Några månader efter att Laval hade lämnat Vaxholm
samlades mer än hundratusen demonstranter från
fackföreningar runt om i Europa för att protestera mot
det tjänstedirektiv som föreslagits av den tidigare EUkommissionären Frits Bolkestein (läs mer om direktiv
under temat Makt och demokrati i EU). Upprördheten
gick inte att ta miste på och i tåget genom Bryssel skreks
slagord som ”Bolkestein – Frankenstein”.
Tjänstedirektivet hade föreslagits i januari 2004 som ett
sätt att stärka den fria rörligheten för tjänster. Förslaget
byggde på den så kallade ursprungslandsprincipen.
Enligt denna princip skulle ett tjänsteföretag kunna verka
i hela EU i enlighet med de lagar, regler och avtal som
gäller i det land där företaget har sitt huvudkontor. Det
skulle kunna få mycket stora konsekvenser för villkoren
på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Här kan du se en bild från protesterna mot det
första förslaget till tjänstedirektiv:
http://www.spectrezine.org/weblog/?p=61

Läs mer om Tjänstedirektivet på
http://www.europaportalen.se/euro/artiklar/
kommentar_tjanstedirektiv.html
Läs mer om Tjänstedirektivet och hur facket
lyckades påverka detta i arbetarrörelsens
kunskapstidning Dagens Europa, i artikeln
”Tjänstedirektivet – en lyckad resa för facket”
på sid. 9-11. Tidningen hittar du här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
086F9A4796474C7EC1257296002CA488/$ﬁle/
DagensEuropa.pdf

Striden om tjänstedirektivet blev omfattande, och när
direktivet slutligen antogs i december 2006 var det
förändrat på många punkter. En kompromiss hade nåtts,
där bland annat ursprungslandsprincipen strukits. LO
och Europafacket såg detta som en viktig seger. Mindre
optimistiska bedömare menar dock att många viktiga
avgöranden begravts i oklara formuleringar som det nu
är upp till EG-domstolen att tolka.
Fackföreningsrörelsen valde att ta strid, både i Vaxholm
och mot tjänstedirektivets ursprungliga utformning.
Varför gjorde man det? Varför var dessa strider så viktiga?
För att ﬁnna svaret på dessa frågor måste vi börja med att
ställa två andra frågor: Vad är fackets grundidé? Och vad
är poängen med kollektivavtal?

Arbete till salu
I grunden fungerar arbetsmarknaden på samma sätt som
alla marknader. Någon säljer något som andra köper.
I detta fall är det vår arbetskraft som är varan. Säljaren
kallas i dagligt tal för arbetare eller löntagare, köparen

”Fackföreningsrörelsen
valde att ta strid,
både i Vaxholm och
mot tjänstedirektivets
ursprungliga utformning.”

kallas arbetsgivare. Om det råder överskott på arbetskraft
– i dagligt tal kallat arbetslöshet – råder köparens marknad.
Arbetare kan då ställas mot varandra, och tvingas bjuda
under varandra. Då sjunker priset på arbete, det vill säga
lönen. En underbudskonkurrens uppstår, som gör de rika
rikare och de fattiga fattigare. Så skulle det fungera på
en helt oreglerad arbetsmarknad, och så fungerar det
faktiskt i många länder, särskilt i den fattigare delen av
världen där fria fackföreningar är svaga och bekämpas
hårt av företagen, eller rentav är förbjudna.

Det fackliga löftet och kollektivavtalet
Läs mer om det fackliga löftet, minimilöner och
kollektivavtal i skriften Kollektivavtalet – det
skrivna löftet, som kan laddas ner här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/
109D8D0F370622B2C12572CA00427475/
$ﬁle/LO-Kollektivavtalet_Bok.pdf

Det fackliga löftet handlar om att vi inte säljer vårt arbete
till ett lägre pris eller till sämre villkor än vi kommit överens
om. En och en är vi svaga gentemot arbetsgivaren, men
håller vi ihop kan vi ställa krav och förbättra våra villkor.
Vårt viktigaste verktyg för att kunna få igenom våra krav
är rätten att strejka för bättre villkor – att vägra arbeta
tills vi fått igenom en uppgörelse vi kan acceptera.
Uppgörelsen mellan fackföreningar och arbetsgivarorga
nisationer kallas kollektivavtal. I detta bestäms nivån på
lönen och/eller andra arbetsvillkor. I boken Konﬂikten i
Vaxholm – svensk arbetsmarknad i förändring beskriver
Ingvar Persson det som att ”Kollektivavtalet är i grunden
en metod för att sätta marknadskrafterna ur spel på
arbetsmarknaden, en kartell om man så vill. Syftet är att
undvika en situation där löntagare tvingas bjuda under
varandra i kampen om jobben.”

Den svenska modellen
”Det fackliga löftet handlar
om att vi inte säljer vårt
arbete till ett lägre pris
eller till sämre villkor än
vi kommit överens om. En
och en är vi svaga gentemot
arbetsgivaren, men håller
vi ihop kan vi ställa krav
och förbättra våra villkor.”

Olika länder har olika modeller för att stärka arbetets och
arbetares position på arbetsmarknaden, höja lönenivåerna
och förhindra att arbetare utnyttjas av företagen. Vissa
EU-länder har lagstadgade minimilöner, i andra upphöjs
kollektivavtal till lag genom allmängiltigförklaring. Den
svenska/nordiska modellen innebär att löner och andra
anställningsvillkor bestäms av arbetsmarknadens parter
utan inblandning från staten, genom att kollektivavtal
tecknas.
Den svenska modellen ger starka rättigheter till fackföreningarna att tvinga fram kollektivavtal genom strejk och
blockader, men innebär å andra sidan fredsplikt när avtal väl
är slutet. Strejker är inte tillåtna när det ﬁnns kollektivavtal,
med två viktiga undantag. Om ett fackförbund är i konﬂikt
för att teckna avtal med ett företag, kan detta förbund be om
andras stöd i form av sympatiåtgärder som innebär att dessa
förbund också blockerar det berörda företaget. Och om
kollektivavtalet är utländskt har den fackliga organisationen
rätt att gå i konﬂikt för att få igenom ett svenskt avtal – den
så kallade Lex Britannia.

Facket tecknar kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer, som sammansluter företag inom olika branscher. I Sverige samlar Svenskt Näringsliv de olika
branschorganisationerna inom det privata näringslivet,
medan SKL, Sveriges kommuner och landsting är arbetsgi
varorganisationen för oﬀentliga arbetsgivare. De företag
som inte ingår i Svenskt Näringsliv kan teckna hängavtal
med ett fackförbund, som gör att samma villkor gäller för
detta företag som för de som tillhör arbetsgivarorganisat
ionen. Konﬂikter om tillämpningen av arbetsmarknadens
lagar och avtal avgörs i Sverige i Arbetsdomstolen.
Den svenska kollektivavtalsmodellen har förändrats
genom åren. Länge slöts så kallade rekommendationsavtal
på central och nationell nivå, mellan tre huvudparter –
arbetsgivarföreningen SAF (numera Svenskt Näringsliv),
LO och tjänstemannafackens samverkansorganisation
PTK. Under 80-talets högervåg bröts den ordningen
upp och 1990 övergav SAF oﬃciellt den centrala avtalsmodellen. Arbetsgivarna ville slopa de rikstäckande
kollektivavtalen och föra ner avtalen på företagsnivå.
Facken lyckades dock driva fram en modell med samordnade avtal på förbundsnivå, en modell som har gällt
sedan 1997.

Underbudskonkurrens trots starkt fack
Underbudskonkurrens har dock funnits, och ﬁnns till viss
del fortfarande, också i Sverige. Den berömda konﬂikten
i Ådalen 1931 handlade till exempel om att arbetsgivaren
tagit in strejkbrytare från jordbruksbygderna runt om det
röda Ådalen, arbetare som inte var fackligt organiserade
och som var beredda att jobba till den lägre lönen.
Genom hög organisationsgrad, rikstäckande kollektivavtal, en hög arbetslöshetsersättning, en politik för full
sysselsättning med mera har fackföreningsrörelsen kunnat
skaﬀa sig en god kontroll över arbetsmarknaden, men denna
har aldrig varit fullständig.
Också när fackföreningsrörelsen var som allra starkast
fanns det arbetsplatser utan kollektivavtal och arbetare som
jobbade svart och till lägre löner.

EU och den svenska modellen
Den svenska modellen bygger alltså i huvudsak på
avtal mellan arbetsmarknadens parter, vilket ger starka
fackföreningar. Detta skiljer sig från den modell som råder
i de ﬂesta EU-länder, där regleringen av arbetsmarknaden
till stor del sker genom lagstiftning.
Står den svenska modellen mot EU:s grundprinciper?
Ingvar Persson menar att ”Vaxholmskonflikten ställer
frågan om en oreglerad arbetsmarknad som den svenska,

”Genom hög organisationsgrad, rikstäckande
kollektivavtal, en
hög arbetslöshetsersättning, en politik för
full sysselsättning med
mera har fackföreningsrörelsen kunnat skaﬀa
sig en god kontroll över
arbetsmarknaden.”

med långtgående rättigheter för arbetsmarknadens
parter, kan förenas med fri rörlighet på en europeisk
arbetsmarknad.”
Är kollektivavtalen såsom vi känner dem hotade i ett
allt mer marknadsliberalt Europa? Denna fråga hänger
samman med hur vi hanterar skillnaderna i löner och
arbetsvillkor mellan de gamla EU-medlemmarna och de
nya central- och östeuropeiska medlemsländerna.

EU:s östutvidgning
Ett halvår innan Vaxholmskonﬂikten, den första maj 2004,
hade man ﬁrat en ny milstolpe i Europas enande. EU hade
fått tio nya medlemsstater, varav de ﬂesta var tidigare
kommunistländer. Men östutvidgningen skapade aldrig
samma entusiasm som frigörelsens ögonblick 1989. De nya
EU-medlemmarna kom med i unionen under tuﬀa villkor.

”Mångas farhågor
i samband med
östutvidgningen var
att arbetsgivarna
skulle använda den
billiga östeuropeiska
arbetskraften som en
murbräcka mot löner och
arbetsvillkor i Västeuropa.”

Det ursprungliga EEC med sina sex medlemsstater
hade utvidgats tidigare. Storbritannien och de nordiska
länderna hade varit lätta att hantera eftersom de hade en
god ekonomi och blev nettobetalare till unionen. Men det
fattiga Irland och de gamla militärdiktaturerna Spanien,
Portugal och Grekland hade varit större utmaningar. För att
stärka de nya demokratierna och utjämna de ekonomiska
villkoren i unionen infördes så kallade strukturfonder
som gav stora bidrag till ländernas utveckling. Med
dessas hjälp kunde de nya medlemsländerna snabbt
utvecklas ekonomiskt och börja närma sig de gamlas
levnadsstandard.
Men de villkor som gällde när de sydeuropeiska staterna gick med i unionen hade förändrats när det blev
östeuropéernas tur. De nya medlemsstaterna kunde
inte dra nytta av EU:s strukturfonder på samma sätt som
Spanien, Portugal och Grekland hade gjort. De politiska
vindarna tycktes ha vänt. Nyliberala idéer formade i
hög grad kraven som ställdes på de nya medlemmarna.
EU ställde till exempel hårda krav på låg inﬂation och
budgetbalans, utan att ställa motsvarande krav på hög
sysselsättning eller väl fungerande sociala välfärdssystem
(läs mer om detta under temat Kampen mot arbetslösheten).
EU-anpassningen blev ett nytt led i den marknadsliberala
anpassning som de tidigare öststaterna genomgick.

Öst söker sig mot Väst
Östutvidgningen ledde till att ett stort antal stater
med en helt annan välfärdsnivå kom in i EU. Dåliga
arbetsvillkor, låga löner och sämre välfärd i Östeuropa
skapar en drivkraft för arbetare att söka sig dit lönerna
är högre och villkoren bättre. Exempelvis är lönen för
en byggnadsarbetare i Sverige omkring fem gånger

högre än i Lettland. Det skapar en grogrund för en
underbudskonkurrens om jobben. Läs mer om dessa
frågor under temat Den europeiska fattigdomen.

Läs en kort version av Lavaldomen här:
http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/
cp07/aff/cp070098sv.pdf

Mångas farhågor i samband med östutvidgningen var att
arbetsgivarna skulle använda den billiga östeuropeiska
arbetskraften som en murbräcka mot löner och arbetsvillkor i Västeuropa och att resultatet skulle bli vad
som kallas social dumpning. Det ﬁnns också en hel del
exempel på när det fungerar precis så. Vaxholm är bara
ett exempel, även om det har fått mest uppmärksamhet.

LO och Socialdemokraterna anordnade ett
seminarium kring dessa frågor som återges här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/
8F5AEFC76931A0D1C125740B00347817

Efter Lavaldomen
I december 2007 kom EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet. Den gav arbetsgivarna rätt och Byggnads fel. Detta
har skapat en stor oro inom facket för att den svenska
modellen och våra kollektivavtal är hotade. Frågan är
– vad händer nu? Domen i Vaxholmsmålet har lett till
en omfattande debatt om hur facket och arbetarrörelsen
ska agera nu. Hur skall löntagarnas ställning i Europa
garanteras och stärkas?
En väg att gå är att fortsätta hävda de svenska kollektivavtalen och att genom lobbying, protester och politiskt
arbete försöka förhindra direktiv och domar som riskerar
att underminera den svenska modellen. En annan väg
är att stärka den fackliga samordningen i Europa och
arbeta för europeiska kollektivavtal som förhindrar
underbudskonkurrens mellan löntagare. En tredje väg är
att lägga kraft på organiseringen av migrantarbetare och
papperslösa ﬂyktingar. En fjärde är att genom politiskt
arbete skapa gemensamma minimiregler och verka för ett
stärkt löntagarskydd inom hela EU. Dessa strategier kan
förstås komplettera varandra.
Under temat ”Söndrade vi falla” – om fackligt Europasamarbete kan du läsa mer om hur den fackliga
samordningen ser ut på olika nivåer i Europa och om (de
ännu begränsade) försöken att arbeta fram europeiska
kollektivavtal. Under temat Facket i Europa - utmaningar
och nya vägar kan du läsa mer om organisering av
papperslösa. Här ska vi titta närmare på försöken att
skapa minimiregler och ett gemensamt löntagarskydd
inom EU.

Harmonisering eller miniminivåer?
Man kan tänka sig ﬂera sätt att minska de sociala
skillnaderna inom EU. Ett sätt är att harmonisera – att se
till att samma regler gäller i alla länder.
Arbetarrörelsen i de nordiska länderna har dock motsatt
sig en sådan lösning, därför att det skulle innebära att

Handelsekonomen Stefan Carlén har skrivit en
artikel om Vaxholm, Laval och rättvisan, som du
kan läsa här:
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/
Artiklar%202008/Stefan%20Lavalkronika%203
_08.aspx

Riksdagsledamöterna Morgan Johansson och
Bosse Bernhardsson menade på DN Debatt den
3 mars 2008 att socialdemokratin ska kräva
garantier för kollektivavtalen för att godkänna
EU:s nya fördrag, se
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.
jsp?d=572&a=748197
Byggnads ordförande Hans Tilly vill ha tydliga
besked från regeringen innan fördraget
godkänns, se
http://www.byggnads.se//byggnads/65752.cs
Det händer saker hela tiden i denna debatt,
som kan följas genom att regelbundet besöka
exempelvis
www.europaportalen.se

många av våra landvinningar skulle försvinna om vi skulle
anpassa oss till ett europeiskt genomsnitt. De nordiska
fackföreningarna har i stället drivit att EU ska sätta upp
miniminivåer för arbetstagare inom unionen. Syftet är
att inget land ska tvingas försämra löntagarnas villkor till
följd av EU-beslut.

”De nordiska facken
har drivit att EU ska
sätta upp miniminivåer
för arbetstagare inom
unionen. Syftet är att inget
land ska tvingas försämra
löntagarnas villkor till
följd av EU-beslut.

Under de senaste femton åren har en rad direktiv
tillkommit som rör miniminivåer på arbetsmarknaden.
De gäller exempelvis arbetsmiljö, utstationering av
arbetstagare, deltidsarbete, visstidsanställningar, arbetstider, jämställdhet och diskriminering. Dessa direktiv
gäller före de olika nationella lagarna, och varje enskilt
land är tvunget att föra in de regler som direktiven
fastställer i den nationella lagstiftningen.
Till skillnad från stora delar av den svenska lagstiftningen
är EG-direktiven inte dispositiva – det vill säga de kan
inte anpassas till villkoren i enskilda branscher genom
överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Sverige
har upprepade gånger tvingats skärpa regler på olika
områden till följd av nya EG-direktiv. Ett uppmärksammat
fall är arbetstidsdirektivet, vars genomförande i svensk
lag medförde en hel del diskussioner bland annat om
jourläkares arbetstider.

Hindren för ett ökat löntagarskydd
En del av de direktiv som beslutats har medfört en
begränsning av möjligheterna till social dumpning.
Samtidigt finns det starka motkrafter mot att stärka
miniminivåerna i unionen – inte minst de europeiska
arbetsgivarorganisationerna, men även regeringar.
Detta leder ibland till besynnerliga lösningar
såsom det brittiska ”individuella undantaget” från
arbetstidsdirektivet som gör att hundratusentals britter
”väljer” att arbeta upp till 65 timmar i veckan.

Diskutera
Har du tänkt på att arbete egentligen är en vara som kan köpas och säljas på en
marknad, en ”arbetsmarknad”?
Fackföreningsrörelsen valde att ta strid, både i Vaxholm och mot tjänstedirektivets
ursprungliga utformning. Varför gjorde man det? Varför var dessa strider så viktiga?
Vad skulle hände om facket i Sverige skulle acceptera utländska löneavtal för arbete
som utförs i Sverige?
Varför är det viktigt med kollektivavtal? Hur kommer det sig att svensk fackföreningsrörelse inte vill ha statliga minimilöner? Vad tycker du?
Underbudskonkurrens ﬁnns alltid i en viss utsträckning, också i ett samhälle med en
stark fackföreningsrörelse som Sverige. Har någon av deltagarna i cirkeln erfarenhet av
underbudskonkurrens och social dumping?
I vilka branscher kan arbetsgivarna tänkas vara särskilt benägna att använda sig av
underbudskonkurrens och försöka dumpa lönerna?
Hur löser vi hoten mot kollektivavtalen? Ska vi stänga gränserna? Kämpa för
kollektivavtalen oavsett arbetarens ursprung? Införa europeiska minimilöner? Driva
igenom europeiska avtal? Skapa en utjämning mellan Väst- och Östeuropa? Stödja
fackföreningsrörelsen i Östeuropa?
Hur gör vi för att kämpa mot underbudskonkurrens utan att ge oss på de individer som
underkonkurrerar?

Kampen mot arbetslösheten
En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa

Hur hög är arbetslösheten
i Europa? Hur skiljer sig
arbetslöshetsnivån mellan
olika länder? Hur har synen
på arbetslösheten och på
hur den kan bekämpas
förändrats sedan 50-talet?
Och vad görs inom EU för
att minska arbetslösheten?
Detta är några av de frågor
som diskuteras i den här
texten.

Det stora skiftet
När arbetslöshetssiﬀror på fem procent och högre blev
det normala i Sverige i samband med 1990-talskrisen
anpassade vi oss till något som etablerats i många
europeiska länder redan tio-femton år tidigare. Innan
dess hade full sysselsättning, det vill säga att alla som
vill och kan arbeta också har ett arbete, varit normen.
Detta skifte från full sysselsättning till massarbetslöshet
är en av de största förändringarna i Västeuropa under de
senaste åren.

Arbetslösheten i siffror
År 2007 var den genomsnittliga arbetslösheten i EU 7,1
procent. Lägst arbetslöshet i EU hade Nederländerna med
3,2 procent medan Slovakien låg högst med 11,3 procent.
Sveriges arbetslöshet år 2007 låg på 6,1 procent.
Det är inte helt lätt att jämföra dagens arbetslöshetsnivå
inom EU med nivån i början av 70-talet. EU har ﬂer
medlemsländer nu och de före detta kommunistländerna
har ett helt annat ekonomiskt system idag. Men om man
ser enbart till de Västeuropeiska länderna är ökningen
ändå tydlig, från omkring två procents arbetslöshet 1970,
till cirka sju procent idag. Bakom denna procentsats döljer
sig 35 miljoner arbetslösa.

”Skiftet från full
sysselsättning till
massarbetslöshet är en av
de största förändringarna
i Västeuropa under de
senaste åren.”

Det räcker inte med att bara titta på vilka som oﬃciellt
klassas som arbetslösa – det vill säga personer utan arbete,
som står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt
söker arbete. Vi måste se bredare på frågan, och då är det
intressant att titta på sysselsättningen. När man mäter
sysselsättning tittar man på hur stor del av den arbetsföra
befolkningen som arbetat minst en timme i veckan eller
som hade jobb som de tillfälligt var frånvarande från.
Den genomsnittliga sysselsättningsnivån i EU var 64,5
procent år 2006. Högst sysselsättning i EU hade Danmark
med 77,1 procent, och sedan följde Nederländerna med
74,3 och Sverige med 73,1 procent. Högst sysselsättning
i EES hade Island med 84,6 procent. Lägst sysselsättning
hade Polen med 54,5 procent.

Statistiken för arbetslösheten i EU-länderna
hittar du här (tryck på stapeldiagrammet i övre
vänstra delen av sidan så dyker det upp i ett
mer lättillgängligt format):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_
pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schem
a=PORTAL&screen=detailref&language=en&pr
oduct=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_EMPLOI/
emploi/em071
Statistiken för sysselsättningen i EU-länderna
hittar du här:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_
pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schem
a=PORTAL&screen=detailref&language=en&pr
oduct=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_EMPLOI/
emploi/em011

Arbetslöshetens konsekvenser
När en så stor del av befolkningen står utan arbete får det
konsekvenser för samhället och individen. En av följderna
är växande otrygghet. Den gör människor oroliga. Och
när otryggheten breder ut sig minskar människors
mod att ställa krav på förbättringar. Risken är också att
människor som vantrivs på jobbet väljer att stanna kvar
snarare än att prova på något nytt och osäkert.
Arbetslösheten har också stora följder för samhället i
stort. Den ökar fattigdomen, utslagningen och marginaliseringen. Med en hög arbetslöshet växer också det
missnöje som är grogrunden till främlingsﬁentlighet.
Så var det på 20- och 30-talen, när Nationalsocialismen
uppstod i massarbetslöshetens Tyskland. Så länge som de
europeiska samhällena var fullsysselsättningssamhällen
var det ont om högerextremister.
Arbetslösheten har ﬂer följder. Vilka kommer du själv att
tänka på?

Varför ﬁnns det arbetslöshet?
Under hela 1900-talet har debatten rasat om vad
arbetslöshet beror på och hur den kan motarbetas. Två
grundläggande synsätt har dominerat debatten. Ofta
ligger delar av båda synsätten till grund den konkreta
politiken, men ibland har de använts mer renodlat.
Marknadsliberalismen
Det marknadsliberala synsättet dominerade fram till
1930-talet och har nu återigen fått växande stöd. Enligt
marknadsliberalerna fungerar marknaden bäst om
den lämnas ifred. I dåliga tider kommer då lönerna att
sänkas och anpassas till den ekonomiska situationen.
Därmed skulle utrymme för ﬂer jobb skapas. Statens
enda uppgift är då att försöka hålla nere sina utgifter och

”Med en hög arbetslöshet
växer också det missnöje
som är grogrunden till
främlingsﬁentlighet.”

Ett försvar för det marknadsliberala synsättet på
sysselsättning och hur man kan komma till rätta
med arbetslöshet kan du ta del av i denna skrift
från den nylibela tankesmedjan Timbro:
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP02_
2006.pdf
I detta videoklipp förklarar Marian Radetzki,
professor i nationalekonomi, att ”hungriga lejon
jagar bäst”:
http://www.youtube.com/watch?v=xQsTpO
ENxAI&eurl=http://makanamini.wordpress.
com/2007/05/
En längre artikel om Keynes kan du läsa i
tidningen Populärhistoria:
http://www.popularhistoria.se/
o.o.i.s?id=43&vid=219

”Enligt keynesianismen
löser inte marknaden själv
de ekonomiska problemen.
Om marknaden lämnas
ifred kommer den
antingen att överhettas
eller gå ner i en djup kris
med stor arbetslöshet och
ökad fattigdom.”

hålla sin budget i balans i alla lägen. Enligt denna skola
är arbetslöshet istället ett resultat av ingrepp i den fria
marknaden. Sådant som kollektivavtal, minimilöner,
anställningsskydd och arbetslöshetsförsäkring ses som
något som skadar marknaden. Om inte dessa regleringar
fanns skulle personer utan jobb helt enkelt tvingas – av
rent ekonomiska skäl – att ta jobb till lägre löner och sämre
villkor, och arbetslöshetsproblemet skulle enligt denna
teori vara ur världen. För renläriga marknadsliberaler
blir sättet att minska arbetslösheten därför att försvaga
kollektivavtalen, minska omfördelning via skattesystemet,
sänka ersättningsnivåerna och – i de mest radikala fallen
– genom att avskaﬀa alla trygghetssystem såsom a-kassa
och försörjningsstöd.
I grunden för denna syn ﬁnns också en uppfattning om att
det till stor del är individens eget fel att denne är arbetslös:
att arbetare ställer för höga krav på löner eller helt enkelt
är för lata. Marian Radetszki, professor i nationalekonomi,
sammanfattar detta med att ”hungriga lejon jagar bäst”.
Lönerna för lågutbildade måste enligt Radetszki sänkas
rejält och klyftorna öka för att vi ska komma till rätta med
arbetslösheten. Då drivs människor att arbeta. Radetszkis
åsikt kan verka väldigt extrem, men det går igen i olika
grad i hela det marknadsliberala synsättet, till exempel
när Moderaterna vill ”öka drivkrafterna till arbete”.
Keynesianismen
Det välfärdsstatliga eller keynesianska synsättet
växte fram som en kritik av marknadsliberalismen.
Socialdemokrater som Ernst Wigforss och socialliberaler
som britten John Maynard Keynes och svensken Bertil
Ohlin argumenterade på 30-talet för att marknadsliberalernas politik inte bara leder till ökade klyftor
och utslagning utan också var ett misslyckande rent
samhällsekonomiskt. Enligt keynesianismen löser
inte marknaden själv de ekonomiska problemen. Om
marknaden lämnas ifred kommer den antingen att
överhettas eller gå ner i en djup kris med stor arbetslöshet
och ökad fattigdom. Det var just en sådan kris, med
massarbetslöshet, som drabbade Europa och USA i
början av 30-talet.
Huvudorsaken till arbetslösheten är enligt detta synsätt
för låg efterfrågan i ekonomin. När ekonomin vänder
neråt slutar företag att investera och hushåll slutar
konsumera, vilket gör situationen värre. Om dessutom
lönerna sänks så sjunker hushållens köpkraft ännu
mer och krisen fördjupas. Statens uppgift är därför
att stabilisera ekonomin och jämna ut de så kallade
konjunkturcyklerna. När ekonomin är på väg in i en
lågkonjunktur måste staten stimulera ekonomin genom
en aktiv ﬁnanspolitik, till exempel genom att investera

i statliga sysselsättningsprojekt och ge hushållen mer
pengar att konsumera med. Enligt detta synsätt är högre
löner och en utökad oﬀentlig välfärd saker som driver
utvecklingen och leder till en stabilare ekonomi. Högre
löner tvingar företagen att jobba eﬀektivare för att
hushålla bättre med arbetskraften, och det leder till en
ökad köpkraft bland människor som i sin tur leder till ﬂer
arbeten.

Den fulla sysselsättningens epok
Efter andra världskriget kom idén om den fulla
sysselsättningen att få fullt genomslag i Västeuropa.
Arbetslösheten sågs som ett stort problem, något som
till varje pris måste bekämpas. Och i de ﬂesta länder var
arbetslösheten mycket låg under efterkrigstiden.
LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner
vidareutvecklade den keynesianska modellen i Sverige
under 50-talet. Syftet var att hitta ett sätt att förena
full sysselsättning med låg inﬂation och en solidarisk
lönepolitik. Rehn-Meidnermodellen utgick från en stark
fackföreningsrörelse som drev igenom goda löneökningar.
Utöver det utvecklades en aktiv arbetsmarknadspolitik
och en bra arbetslöshetsförsäkring som gav människor
trygghet i den strukturomvandling som skedde när
olönsamma företag gick omkull och ersattes av mer
produktiva företag och industrier. De människor som blev
arbetslösa kunde genom aktivt stöd från staten hitta jobb
inom de nya sektorerna.

Oljekris och stigande arbetslöshet
Oljekrisen 1973 drabbade hela Västvärlden. Många
av de gamla industrijobben försvann, utan att ersättas
av nya. Flera västeuropeiska länder drabbades nu av
massarbetslöshet. Samtidigt som den ekonomiska krisen
slog igenom återkom de gamla idéerna om att marknaden
skulle lösa alla problem om den bara lämnades i fred.
Den keynesianska ekonomiska politiken kritiserades
och ersattes allt mer av det som ofta kallas nyliberal
ekonomisk politik. Regering efter regering bestämde
sig för att göra nedskärningar i välfärdsstaten, sänka
skatterna och genomföra privatiseringar. Läs mer om
detta under temat Välfärd och oﬀentlig service år alla?
Även synen på vilket problem som var viktigast att
bekämpa hade förändrats. Många såg nu inflationen,
det vill säga stigande priser och minskat värde på
pengarna, som ett större problem än arbetslösheten.
Målet om full sysselsättning övergavs i praktiken
i flera länder. Även för dem som fortfarande ville
bekämpa arbetslösheten blev kampen mot inflationen
ofta viktigare. Detta skifte fick konsekvenser för den

”Samtidigt som den
ekonomiska krisen slog
igenom återkom de gamla
idéerna om att marknaden
skulle lösa alla problem om
den bara lämnades i fred.”

ekonomiska politiken och därmed för arbetslöshetsbe
kämpningen.
Naomi Klein beskriver hur de marknadsliberala
idéerna slog igenom på nytt efter att ha
övervintrat bland annat på Chicagouniversitet
i sin bok ”Chockdoktrinen”. En recension av
boken ﬁnns här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.
jsp?d=1353&a=710367
Journalisten Dan Josefsson beskriver vägen från
full sysselsättning till massarbetslöshet i den
här artikeln:
http://www.aftonbladet.se/kultur/huvudartikel/
article288291.ab
Handels förbundsekonom Stefan Carlén
kritiserar Riksbankens räntehöjningar i LOtidningen här:
http://www.lotidningen.se/?id_site=8&id_
category=335&id_item=14272&criteria=stefan
%20carl%E9n

I Sverige fortsatte dock regeringarna, både borgerliga
och socialdemokratiska, att driva en mer keynesiansk
ekonomisk politik. Arbetslösheten hölls på en fortsatt låg
nivå, samtidigt som inﬂationen var relativt hög jämfört
med ﬂera andra europeiska länder. I Sverige skedde
under 70- och 80-talet också en omfattande utbyggnad
av utbildning, sjukvård, barn- och äldreomsorg som ledde
till att sysselsättningen fortsatte att öka.

Kris och massarbetslöshet
Den ekonomiska kris och den massarbetslöshet som
drabbade Sverige i början av 90-talet kom som en chock.
Arbetslösheten steg nu till nivåer som vi inte hade sett
sedan 30-talet. Diskussionen om vad krisen berodde på
och hur den skulle hanteras var het.
Den krispolitik som fördes av den borgerliga och sedan
den socialdemokratiska regeringen skilde sig från den
ekonomiska politik som förts tidigare. Istället för satsningar
för att överbrygga krisen sattes svångrem på utgifterna.
Vapnet för att bekämpa krisen blev en kraftig räntehöjning
tillsammans med besparingar. Det blev ﬂera krispaket
med stora nedskärningar i statens utgifter och därmed i
välfärden. Det handlade dock inte bara om nedskärningar.
Den socialdemokratiska regeringen höjde efter valet 1994
också skatterna för de rika – den så kallade ”värnskatten”.
Målet var balans i budgeten för att komma åt det stora
budgetunderskottet och den växande statsskulden.

Inﬂationsbekämpning
”Arbetslösheten har sjunkit
inom EU de senaste 10
åren, från omkring tio
procent till omkring sju
procent. Men fortfarande
är nivån betydligt högre än
för 40 år sedan.”

Politiken inriktades mycket på att få ner inﬂationen.
Målet för inﬂationen sattes till max två procent, vilket var
betydligt lägre än under 70- och 80-talet. Inﬂationsnivån
sjönk snabbt till strax över noll.
Samtidigt satte regeringen upp ett delmål för arbetslösheten i Sverige på fyra procent. Mot slutet av 90-talet
började också arbetslösheten sjunka ner mot denna nivå
och krisen ansågs över. Fyra procent var dock en betydligt
högre arbetslöshetsnivå än vad svenskarna hade vant sig
vid under tidigare decennier.
Arbetslösheten har sjunkit inom EU de senaste 10 åren,
från omkring tio procent till omkring sju procent. Men
fortfarande är nivån betydligt högre än för 40 år sedan.
Enligt kritikerna har arbetslösheten stannat på en hög
nivå på grund av att Europas länder och EU har drivit en
alltför marknadsliberal ekonomisk politik.

De som förespråkar denna politik försvarar sig med att
kursändringen bort från keynesianismen var nödvändig.
Bland dessa ekonomer och politiker går åsikterna om
arbetslösheten isär: Enligt vissa är det möjligt att pressa
ner arbetslösheten med olika politiska åtgärder inom
ramen för den nuvarande ekonomin. Enligt andra är
inte längre full sysselsättning möjlig att uppnå utan att
inﬂationen tar fart, något som ses som ett större problem
än arbetslösheten.

I denna artikel i DN resonerar förre
statsministern Göran Persson kring den så
kallade jämviktsarbetslösheten, som han tror
ligger omkring 3,5 procent:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.
jsp?a=538229
Riksdagsledamoten Bosse Bernhardsson
kritiserar den tidigare s-regeringen utifrån ett
keynesianskt perspektiv i LO-tidningen, här:
http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_
item=4065

Jämviktsarbetslöshet?
I grunden för diskussionen om arbetslösheten ﬁnns en idé
om att inﬂationen och arbetslöshetsnivån hänger ihop
med varandra. Frågan brukar ställas så här: Hur låg kan
arbetslösheten bli utan att inﬂationen tar fart, och hur
mycket högre kan inﬂationsmålet sättas utan att ekonomin
tar skada? Vissa menar att denna ”jämviktsarbetslöshet”
ligger på fem procent, andra att den kan ligga på 3,5
procent eller lägre.
Det ﬁnns också de som anser att vi måste tillåta inﬂationen
att öka mer för att råda bot på arbetslösheten. Samtidigt
finns det ekonomer, som till exempel amerikanen
James K Galbright, som förkastar hela teorin om
jämviktsarbetslöshet och det nödvändiga sambandet
mellan inﬂation och sysselsättning, och som därmed
anser att full sysselsättning är fullt möjlig att uppnå om
bara den politiska viljan ﬁnns.

”Arbetslinjen”
Under tiden som denna debatt har förts har moderaterna
lanserat sin ”arbetslinje”, där de propagerar för en klassisk
högermetod för att sänka arbetslösheten: olika åtgärder
som syftar till att locka eller tvinga människor att söka
arbete, i en tro på att arbetslöshet (åtminstone delvis) kan
skyllas på den arbetslösa själv.
Arbetarrörelsen har kritiserat denna politik och ideologin
som ligger bakom. ”Den bild moderaterna försökt sprida,
det är att arbetslösa är så förtjusta i att slippa arbeta att
de väljer att leva på a-kassa hellre än att ta jobb, så länge
ersättningarna är någorlunda goda”, skriver exempelvis
Ann-Marie Lindgren på Arbetarrörelsens tankesmedja.

EU och arbetslösheten
Samtidigt som marknadsliberalismen stod på sin
höjdpunkt i Europa under 80-talet togs ﬂera steg för
att utöka samarbetet inom det dåvarande EG. Den
europeiska arbetarrörelsen villkorade sitt stöd för
den inre marknaden med det som kallas den sociala
dimensionen, som innebär att EU garanterar löntagarna

Moderaternas synsätt på hur arbetslösheten ska
sjunka ﬁnns här:
http://www.moderat.se/
(S(aseff5joqposbsyhpxum2lad))/politik.aspx?we
bbid=1&menyid=2&politikid=7
Ann-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens
tankesmedja, kritiserar alliansregeringens
politik i den här artikeln:
http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/AT/
smpage.fwx?page=44&ARTIKLAR=1144
LO-ekonomerna har skrivit ett manifest för full
sysselsättning, där de menar att det är möjligt
att åter nå detta mål. Läs manifestet här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/
49BE1E99E61B4044C12573E700515F73/$ﬁle/
LO-ekonomernas%20manifest.pdf

Läs mer om EU:s sociala dimension på LO:s
hemsida:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
99B7D00D76D3D7DBC1256E4D0035DBDC
och på Brysselkontorets hemsida:
http://www.brysselkontoret.com/article.asp?artic
leID=2299&articleCategoryID=5
Läs mer om Lissabonstrategin på
Brysselkontorets hemsida
http://www.brysselkontoret.com/article.asp?artic
leID=2300&articleCategoryID=5
Läs hur (det högerdominerade) EU-parlamentet
ser på Lissabonstrategin här:
http://www.europarl.europa.eu/highlights/
sv/1001.html
Läs hur Europafacket ser på Lissabonstrategin
här (på engelska):
http://www.etuc.org/a/652

”Kritiken mot
högerpolitiken kom att
stärka vänstern på många
håll, och under några år i
slutet av 1990-talet fanns
det en vänstermajoritet
bland regeringarna i EU.
Detta tillsammans med
de fackliga protesterna
mot växande klyftor
och arbetslöshet ledde
till ett ökat fokus på
sysselsättning inom EU.”

vissa grundläggande rättigheter. På så sätt skulle man
undvika att den inre marknaden utvecklades till ett ”race
against the bottom” där länder tävlar med varandra i att
dumpa löner och arbetsvillkor för att få arbetstillfällen.
Den ekonomiska och monetära unionen EMU genomfördes i början av 90-talet. För ﬂera länder innebar
anpassningen till de regler som fanns för att kvaliﬁcera
sig till valutaunionen stora sociala konﬂikter.
Kritiken mot högerpolitiken kom att stärka vänstern på
många håll, och under några år i slutet av 1990-talet
fanns det en vänstermajoritet bland regeringarna i EU.
Detta tillsammans med de fackliga protesterna mot
växande klyftor och arbetslöshet ledde till ett ökat fokus
på sysselsättning inom EU.
I Amsterdamfördraget 1997 fördes in att unionen ska
”betrakta främjandet av sysselsättningen som en fråga
av gemensamt intresse och skall inom rådet samordna
sina åtgärder i detta intresse”. Men samtidigt infördes
den så kallade Stabilitetspakten som innebar att länderna
fortsatte den åtstramningspolitik som hade varit ett krav
för att kvaliﬁcera sig för EMU-medlemskap, och som
enligt kritiker är ett hinder i kampen mot arbetslösheten.
Lissabonstrategin
I Lissabonstrategin år 2000 lades målsättningen fast att EU
ska bli ” världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska
kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar
ekonomisk tillväxt och ﬂer och bättre arbetstillfällen
och en högre grad av social sammanhållning”. Syftet
var att komplettera EMU:s inﬂationsmål med ett sysselsättningsmål för EU – sysselsättningen skulle vara 70
procent till år 2010.
Lissabonstrategin skulle genomföras med en så kallad
öppen samordningsmetod – EU tvingar inte länderna att
genomföra en viss typ av politik utan ländernas regeringar
fattar själva besluten. Länderna ska uppnå vissa mål,
jämföra sig med varandra, utbyta erfarenheter och på så
sätt få inblick i varandras arbete.
Lissabonstrategin är inte entydig. Den kan innefatta
att tvinga ut folk på arbetsmarknaden genom
försämrad trygghet och lågproduktiva, lågavlönade
tjänstejobb. Men den kan också innebära en aktiv
arbetsmarknadspolitik och stora investeringar i utbildning och kompetensutveckling. Det har dock hittills
inte skett några gemensamma investeringsprojekt eller
någon politik för att stimulera efterfrågan inom ramen
för Lissabonstrategin.

Diskutera
Vad får arbetslösheten för konsekvenser för samhället och för den enskilda människan?
Hur är det att vara arbetslös i Sverige idag? Hur tror du att det är jämfört med länder där
a-kassan är lägre.
Vad beror arbetslösheten på?
Hur har synen på arbetslöshet förändrats under de senaste åren?
Vad menar högerekonomen Marian Radetszki när han påstår att ”hungriga lejon jagar
bäst”? Håller du med om det synsättet?
Vad innebär arbetslösheten och politikens minskade inﬂytande för människors förtroende
för politiker och vilja att engagera sig politiskt?
Den nuvarande regeringen blev vald bland annat för att ”bryta utanförskapet”, och
deras metod för detta är att ”öka de ekonomiska drivkrafterna för att arbeta”. Tror du att
regeringens politik kommer att lösa problemen?
Vilka krav borde fackföreningsrörelsen ställa på partierna för att vi skall återfå full
sysselsättning?
Vad kan man göra på europeisk nivå för att skapa full sysselsättning?

Välfärd och allmännyttig
service åt alla? En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa
Vad händer med välfärden
och den allmännyttiga
servicen i Sverige och
i resten av Europa? Vad
skiljer de olika europeiska
välfärdsmodellerna åt? Och
vad ligger bakom de senaste
decenniernas nedskärningar
och privatiseringar? Detta
är några av de frågor som
diskuteras i den här texten.

Välfärden tur och retur?
Europas länder byggde upp olika välfärdssystem under
1900-talet. De har sett olika ut och har gått olika långt i
försöken att uppnå allmän välfärd. Jämfört med USA har
dock en stor del av välfärden i Europa varit både oﬀentligt
ﬁnansierad och oﬀentligt driven. Även andra verksamheter
har varit under oﬀentlig kontroll, såsom vägunderhåll,
järnvägar, el, postverksamhet, telekommunikationer, bostäder med mera. Men de senaste två-tre decennierna
har Europa förändrats. Nedskärningar, avregleringar och
privatiseringar har ändrat riktningen på välfärden och i
hög grad gjort den tidigare oﬀentliga servicen till en del
av marknaden.

Varför en allmän välfärd?
Grundidén med ett allmänt välfärdssystem är att möta
människors behov av sjukvård, utbildning, omsorg och
bostad. Välfärden garanterar också medborgarna en
grundläggande försörjning och erbjuder trygghet i de
perioder av livet då man inte kan försörja sig själv, som
när man är ung, gammal, arbetslös eller sjuk. Det handlar
helt enkelt om ett ekonomiskt och socialt skyddsnät som
ger både trygghet och frihet – ett skyddsnät som vi i
Sverige ﬁnansierar solidariskt genom skattesystemet.
Välfärden motverkar orättvisor. Den omfördelar resurser
och skapar förutsättningar även för människor med

”Grundidén med ett allmänt välfärdssystem är att
möta människors behov av
sjukvård, utbildning, omsorg och bostad.”

låga eller inga inkomster att klara sig. På så sätt blir
klasskillnaderna mindre betydelsefulla. Tillsammans med
bland annat facklig lönekamp fungerar välfärden också
som ett sätt att på sikt minska dessa skillnader, eftersom
det ger alla människor större möjligheter.
Om inte välfärdssystemet fanns skulle fattigdomen vara
mycket mer utbredd och samhället betydligt mer ojämlikt
än det är. I länder där välfärden inte är allmän berövas
stora delar av befolkningen ofta möjligheten att leva ett
gott liv.
Så är det till exempel i USA, där människors behov av
utbildning, sjukvård och omsorg inte garanteras av
samhället utan till stor del är upp till individen att ordna
själv. Detta gör att miljoner fattiga inte har råd med till
exempel sjukvård eller högre utbildning. Det ﬁnns till
exempel ingen oﬀentlig sjukförsäkring som täcker alla
som i Sverige. Istället ﬁnns det privata sjukförsäkringar
som människor kan teckna om de har råd. Resultatet är att
40 miljoner amerikaner står utan sjukförsäkring och att
de får betala tusentals kronor för ett akut sjukhusbesök,
om de ens vågar bege sig till sjukhuset.

Välfärden växer fram i Europa
Utformningen av de olika europeiska länders välfärdssystem beror på ﬂera saker. Dels rör det sig om olika
traditioner, som till exempel religion och familjestrukturer.
Dels hänger det samman med vilka politiska krafter som
har styrt samhällsutvecklingen. I Sverige och övriga
Norden har till exempel arbetarrörelsen haft ett stort
inﬂytande över välfärdsbygget, även om det inte sällan
handlat om att komma överens med borgerliga partier
och med näringslivet om de stora reformerna.
I andra länder har kristdemokrater och konservativa
haft ett betydligt större inﬂytande på utvecklingen. Detta
gäller till exempel i Tyskland och Italien. Och i vissa
länder har liberala krafter, särskilt på senare år, satt sin
prägel på välfärdssystemen. Det gäller till exempel för
Storbritannien.

Europeiska välfärdsmodeller
De västeuropeiska länderna brukar delas in i tre olika
välfärdsmodeller. Som alla modeller är det en förenkling
och renodling av olika tendenser.
Den nordiska modellen
Den välfärdsmodell som ﬁnns i Sverige, Norge, Danmark
och Finland kallas ofta den nordiska modellen. Ansvaret
för grundläggande välfärdstjänster som utbildning,
sjukvård, äldre- och barnomsorg ligger hos det oﬀentliga

I den här artikeln beskriver Ursula Berge
grundidén med den allmänna välfärden, men
också de utmaningar som välfärdsystemet står
inför:
http://www.arenagruppen.se/ag5/default.asp?ID
=1145&type=3&cat=agora&p=1

(stat, regioner/landsting och kommuner). Den som är
sjuk, arbetslös eller arbetsskadad har rätt till en ersättning
där nivån sätts utifrån den tidigare inkomsten. Detsamma
gäller pensionssystemet, som i huvudsak organiseras
genom staten.
Läs om rapporten från Sveriges kommuner och
landsting om svenskarnas skattebetalningsvilja
här:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/
article2225314.ab

En grundidé i välfärdsbygget i Sverige är att välfärden
ska komma alla till del, inte bara de fattiga. Man talar
därför om en allmän, eller generell, välfärd. På så sätt,
har politiker resonerat, garanteras människor med låga
inkomster en bra utbildning, sjukvård, omsorg samt goda
socialförsäkringar, samtidigt som människor är beredda
att betala de skattenivåer som behövs för att kvalitén skall
kunna vara hög.
När välfärdsstaten byggdes ut menade arbetarrörelsen
också att välfärdsreformerna var produktiva. Argumentationen har sett ut ungefär så här: Bra utbildning ger
Sverige en bättre konkurrenskraft, god hälsa gör att
människor kan jobba bättre, en fungerande barn- och
äldreomsorg gör att inte minst kvinnor kan gå ut i
förvärvslivet i betydligt större utsträckning. Man menade
att det hängde ihop – att en fungerande välfärd ledde till
ett bättre fungerande samhälle.

”En grundidé i välfärdsbygget i Sverige är att välfärden ska komma alla till
del, inte bara de fattiga.
Man talar därför om en
allmän, eller generell, välfärd.”

Den kontinentaleuropeiska modellen
I de ﬂesta länder i Västeuropa organiseras välfärden
efter den kontinentaleuropeiska modellen, som ibland
även kallas den korporativa. Det ﬁnns en oﬀentlig sektor,
men jämfört med den nordiska modellen har familj och
frivilligorganisationer ett större ansvar framför allt för
omsorgen av barn, äldre och funktionshindrade.
Socialförsäkringarna är som regel inte lika allomfattande,
utan ﬁnns reglerade i kollektivavtal i vissa branscher
medan de som saknar denna trygghet får något sämre
ersättningar om de blir sjuka, arbetslösa eller arbetsskadade. Pensioner utöver en viss grundpension som
garanterar existensminimum organiseras genom kollektivavtal eller privata försäkringar. Skatterna är lägre, men
inte mycket lägre än i de nordiska länderna och räknar
man in andra avgifter och premier löntagarna betalar in
blir skillnaden ännu mindre.
Anglosaxiska och östeuropeiska modeller
På de brittiska öarna och i övriga delar av den engelskspråkiga världen gäller den anglosaxiska, eller liberala,
modellen. Här är det oﬀentligas ansvarstagande
betydligt mindre, även om Storbritannien delvis är ett
undantag från detta med en oﬀentlig sjukvård av hög
kvalitet. Marknadsinslagen inom välfärdstjänsterna
är betydligt större inom denna modell än inom de två
övriga. Ersättningarna för den som blir sjuk, arbetslös

eller arbetsskadad är låga, liksom de offentliga pensionerna. Skattenivåerna är lägre, på bekostnad av
det sociala skyddsnätet.
De östeuropeiska länderna har rört sig från ett
kommunistiskt system till ett mer marknadsliberalt,
och välfärdssystemen skiljer sig åt från land till land.
Vissa länder har idag välfärdssystem som liknar den
kontinentaleuropeiska modellen, medan andra länder
snarare påminner om den anglosaxiska.
En jämförelse
Vilken välfärdsmodell som fungerar bäst beror förstås
på vad man vill uppnå. Om vi ser till jämlikhet hamnar
de nordiska länderna högst upp. I boken ”Åtta år med
Reinfeldt” (Ordfront förlag) konstaterar författarna
Christer Persson, Stefan Carlén och Daniel Suhonen att
”den nordiska modellen är klart bättre än de andra på att
leverera jämlikhet. I de internationella undersökningar
som ﬁnns ligger de nordiska länderna i topp med relativt
små skillnader mellan varandra.” Och detta är oberoende
av om man ser till fattigdomens utbredning eller till
inkomstskillnader (efter omfördelning).

Läs en recension av boken Åtta år med Reinfeldt
här:
http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=365
Läs mer om olika typer av välfärdsindex i den
här artikeln av professor Joachim Vogel, gjord
på uppdrag av Statistiska Centralbyrån. På sidan
10 och 11 ﬁnns statistisken:
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_
2004K01_TI_03_A05ST0401.pdf

Sverige och de andra nordiska länderna ligger i topp
även om man ser till det som kallas för social utveckling
och till vad forskarna kallar ”välbeﬁnnande”. Andra
västeuropeiska länder, som Nederländerna, Österrike
och Tyskland ligger också bra till.
USA hamnar i sådana undersökningar relativt långt
ner, trots att USA placerar sig som nummer två efter
Norge när det kommer till det mer ekonomiska måttet
BNP/capita. Detta visar att det är en tydlig skillnad
mellan de västeuropeiska välfärdsmodellerna och den
nordamerikanska modellen. Detta betyder inte att
välfärdsstaterna i Europa är perfekta eller att de inte
försämrats under senare år. Även den svenska välfärden
har kritiserats för att vara otillräcklig. Men i jämförelse
med USA står sig de västeuropeiska välfärdssystemen
ändå bra.

Den allmännyttiga servicen
Vid sidan av välfärdsystemet ﬁnns ett antal sektorer och
tjänster som vanligtvis betraktas som allmännyttiga – som
utförs i allmänhetens intresse. Hit räknas till exempel
vägbyggen och vägunderhåll, bostadsbyggande, tågtraﬁk,
elproduktion och eldistribution, vatten, tele, it och post.
Dessa sektorer har i olika grad varit oﬀentliga runt
om i Europa. Staterna har gjort enorma investeringar
i infrastruktur som vägar och järnvägar, telenät och

”Detta betyder inte att
välfärdsstaterna i Europa
är perfekta eller att de inte
försämrats under senare
år. Även den svenska välfärden har kritiserats för
att vara otillräcklig. Men
i jämförelse med USA står
sig de västeuropeiska välfärdssystemen ändå bra.”

bredband de senaste 200 åren. Men det oﬀentliga har
också ofta drivit verksamheten. Det har helt enkelt
handlat om statliga eller kommunala verk eller bolag som
har sett till att allt detta har fungerat.
Det sågs länge som alltför farligt att överlåta denna
service till marknaden och privata företag. Det sågs som
medborgerliga rättigheter, som något som alla skulle ha
rätt till, oavsett inkomst. Därför skulle den allmännyttiga
verksamheten styras av demokratiska beslut och inte av
marknadsmekanismer.

Den nyliberala attacken
Länge ställde även liberaler upp på utbyggnaden av den
allmänna välfärden och på att allmännyttig service bedrevs
av det oﬀentliga. Med start i Storbritannien ändrades
dock liberalernas inställning, och med Mar-gret Thatcher
i täten inleddes den nyliberala, eller marknadsliberala,
attacken mot välfärdsstaten och den oﬀentliga sektorn i
början av 80-talet.
Nyliberalismen spred sig över Europa och har sedan
dess påverkat politiken på olika sätt i Europas länder
och inom EU (läs mer om detta under temat Kampen
mot arbetslösheten). Den marknadsliberala vågen har
förändrat de europeiska välfärdsystemen och till stor del
förvandlat den allmännyttiga servicen till en blandning
mellan oﬀentligt och privat.

”Den marknadsliberala
vågen har förändrat de europeiska välfärdsystemen
och till stor del förvandlat
den allmännyttiga servicen
till en blandning mellan offentligt och privat.”

Övertygade nyliberaler menar att den allmänna välfärden
är onödig och att staten inte ska ”lägga sig i människors
liv”, vare sig genom alltför många regleringar eller genom
att hjälpa och underlätta. Om det skall ﬁnnas välfärd skall
den i huvudsak skötas av privata aktörer som företag och
stiftelser. Och istället för allmänna och skatteﬁnansierade
trygghetssystem förespråkar nyliberaler privata försäkringar i stil med de som ﬁnns i USA.
De menar också att den service som under större delen
av 1900-talet var i oﬀentlig regi egentligen borde skötas
av privata företag. Huvudargumentet är att det blir mer
eﬀektivt så. Dels menar man att den privata sektorn helt
enkelt är bättre på att hushålla med resurserna, dels att
ökad konkurrens eﬀektiviserar och sänker priserna.
På Thatchers och andra marknadsliberalers program stod
och står därför kraftiga nedskärningar, avregleringar och
privatiseringar av välfärdstjänster, trygghetssystem och
oﬀentlig service, tillsammans med skattesänkningar.
Näringslivsintressen i Europa har också lobbat för privatiseringar av välfärdstjänsterna och för avregleringar av

oﬀentliga monopol. Det ﬁnns nämligen stora pengar att
tjäna i dessa verksamheter för privata företag, och under
de senaste decennierna har det etablerats allt större
internationella koncerner som arbetar inom de branscher
som tidigare skötts inom oﬀentlig sektor på många håll i
Europa.

Nedskärningar och ökade kostnader
De senaste årtiondena har satsningarna på den
gemensamma välfärden på ﬂera sätt stannat av och
rullats tillbaka. Det handlar om nedskärningar i såväl
välfärdstjänster som sjukvård, omsorg och utbildning
som i socialförsäkringssystemen.
Nedskärningar kan göras genom att man tar bort hela
utgiftsområden och låter medborgarna ta kostnaderna
själva. Men sådana beslut väcker mycket lätt folklig vrede,
och det vanligaste sättet att skära ner är med den så
kallade osthyvelsmetoden. Man väljer att inte skriva upp
anslagen fullt ut i takt med pris- och löneökningarna, och
på så sätt minskar resurserna med någon procent om året.
Efter ett tag är resurserna betydligt mindre än vad de en
gång varit.
Samtidigt som välfärden drabbats av nedskärningar
har samhället i stort blivit allt rikare. Sveriges bruttonationalprodukt har ökat med 80 procent i fasta priser
under de senaste 30 åren, samtidigt som resurserna till
den allmänna välfärden inte alls ökat i samma takt. Det
ser likadant ut i hela Europa.
Hade de oﬀentliga utgifterna i förhållande till Sveriges
BNP varit lika höga 2006 som de var 1981 hade den
oﬀentliga sektorn haft 95 miljarder mer att röra sig
med. Det motsvarar lönekostnaderna för ca 285 000
heltidsanställda vård-biträden eller barnskötare.
Den oﬀentliga sektorn brottas också med ökande kostnader. Tjänster såsom omsorg och utbildning kan inte
eﬀektiviseras på samma sätt som industriproduktionen.
Det är inte ovanligt att man kan sätta in nya maskiner
som kraftigt reducerar behovet av arbetskraft i en fabrik.
Men om man minskar personalen i den oﬀentliga sektorn
så är det näst intill självklart att det leder till en sämre
kvalitet i verksamheten.
En vanlig lösning på denna brist på resurser för de
oﬀentliga verksamheterna är en svag löneutveckling och
dåliga anställningsvillkor för de anställda. På så sätt får
välfärdsarbetarna betala kostnaden för att tjänster inte
kan eﬀektiviseras på samma sätt som varor.

”Samtidigt som välfärden
drabbats av nedskärningar
har samhället i stort blivit
allt rikare. Sveriges bruttonationalprodukt har ökat
med 80 procent i fasta
priser under de senaste 30
åren, samtidigt som resurserna till den allmänna
välfärden inte alls ökat i
samma takt.”

I den här debattartikeln tar Sveriges kommuner
och landsting upp problemet med de framtida
kostadsökningarna inom välfärden och hur
dessa kan bemötas:
http://www.skl.se/artikel.asp?A=5381&C=2140
DN-skribenten Johan Schück menar att EU inte
komemr att klara av att bevara välfärden utan
en utökad arbetskraftsinvandring. Läs artikeln
här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.
jsp?d=2550&a=632785

Vilka konsekvenser får nedskärningarna?
Mycket pekar på att kvalitén inom välfärdssystemen har
sjunkit och att människors missnöje har ökat de senaste
åren. Sjukvården har bekymmer med framkomlighet
till vårdcentraler och med köer till olika former av
behandlingar. Skolan har fått större klasstorlekar och
mindre elevvårdande personal. Den oﬀentliga sektorn över
lag är underbemannad, med stress och sjukskrivningar
som följd. Försämringarna får också konsekvenser för
framtidens välfärd: Om kvaliteten i välfärden sjunker
minskar troligen skattebetalningsviljan och ﬂer av dem
som har råd och möjlighet skaﬀar sig privata lösningar.
Ersättningsnivåerna i de ﬂesta socialförsäkringar har
sjunkit från 90 till 80 procent, och nu har de sänkts
ännu mer av den borgerliga regeringen. En följd av
nerskärningarna är att fattigdomen och klyftorna ökar
och blir mer påtagliga. De senaste två åren har till
exempel allt ﬂer arbetslösa tvingats söka socialbidrag.

Avregleringar och privatiseringar

”Mer och mer av den gemensamma välfärden i
Sverige har privatiserats.
I ﬂera landsting har till
exempel privatiseringen av
primärvården gått långt.”

När en oﬀentlig service avregleras öppnar man upp
för privata företag på just det området. I vissa fall
skapas helt enkelt en marknad av något som inte
varit en marknad, i andra fall avskaﬀas ett statligt
monopol. De senaste åren har bland annat tågtraﬁken,
lokaltraﬁken, eldistributionen, telekommunikationerna
och sjukvården avreglerats i Sverige och de ﬂesta andra
europeiska länder. Nu ﬁnns det ﬂera telebolag, elbolag
och sjukvårdsbolag som säljer sina tjänster till oss
medborgare, tjänster som tidigare sköttes av statliga
verk och bolag eller av kommuner och landsting.
När en oﬀentlig välfärdsinrättning privatiseras så säljs
den ut till en privat aktör, som till exempel ett företag
eller en stiftelse. Det kan handla om ett sjukhus eller
en skola. Mer och mer av den gemensamma välfärden i
Sverige har privatiserats. I ﬂera landsting har till exempel
privatiseringen av primärvården gått långt. Även sjukhus
har sålts ut. Men det kan också handla om statliga och
kommunala bolag som säljs ut, som när alliansregeringen
nu säljer ut statliga bolag som Vin och Sprit och Nordea.
Runt om i Europa, särskilt Östeuropa, har hundratals
statliga och kommunala företag och verksamheter sålts
ut sedan 80-talet.
Vilka konsekvenser får avregleringarna och
privatiseringarna?
Borgerliga debattörer brukar hävda att avregleringar
och privatiseringar leder till större mångfald och bättre
kvalitet inom service och välfärd, mindre kostnader för
stat, kommuner och landsting, samt större valfrihet och

lägre priser (när det handlar om olika former av service)
för individen. Flera rapporter visar dock att privatiseringar
och avregleringar inte är problemfria.
En utredning om privatiseringarna i Stockholms stad (på
uppdrag av Vänsterpartiet) visar bland annat att det inte
har blivit billigare för kommun och landsting att lägga ut
sin verksamhet på privata entreprenörer jämfört med vad
det hade varit att bedriva den i egen regi. Tvärtom verkar
kostnaderna ha stigit mer i kommuner som har en hög
grad av privatiserad verksamhet.
Utredaren Klas Rönnbäck konstaterar också att det ”ﬁnns
mycket allvarlig kritik mot kvaliteten på servicen till
exempel på äldreboenden på entreprenad, liksom mot
arbetssituationen för de anställda. Det torde bero på att
de privata entreprenörerna pressar sina kostnader inte
genom genuina eﬀektiviseringar av driften, genom
att skära ned på personal. I genomsnitt har privata
äldreboenden 15 procent lägre personaltäthet än
oﬀentliga. I den största jämförande kvalitetsundersökning
som genomförts hittills får de privata boendena sammantaget sämre omdöme i 59 av 59 ställda frågor.”
Ännu ett exempel är de ökande boendepriserna efter
utförsäljningen av allmännyttan. Hyrorna hos de nya
privatvärdarna har höjts 2–5 gånger så mycket som i
jämförbara, kommunala bostäder.
I en utredning som gjordes 2004 kunde LO-ekonomen
Dan Andersson konstatera att priserna stigit markant
för tjänsterna på samtliga avreglerade marknader utom
telekommarknaden sedan avregleringen genomfördes.
El, ﬂyg, järnväg, post och taxi hade alla blivit dyrare
sedan 1988 relaterat till konsumentprisindex. Samtidigt
har marknaderna tagits över av ett fåtal stora bolag,
tvärtemot idén om ökad konkurrens. En skillnad mot förr
är att överskotten i verksamheterna idag hamnar i privata
aktieägares ﬁckor och inte i statens eller kommunens.
Men tjänar inte staten pengar på utförsäljningar?
Uträkningar visar att det möjligen är lönsamt på kort sikt,
men inte på lång sikt. Regeringens delvis genomförda
och planerade utförsäljning av statliga bolag beräknas ge
omkring 150 miljarder i en klumpsumma, men kommer
att beröva statskassan 10 miljarder om året för all framtid.
På 15 år är alltså försäljningsvinsten uppäten.

Vilken roll har EU spelat?
I vilken grad hänger avreglerings- och privatiseringsvågen ihop med beslut som fattats på EU-nivå? De
avregleringar och privatiseringar som skett i Sverige

”I en utredning som gjordes 2004 kunde LO-ekonomen Dan Andersson konstatera att priserna stigit
markant för tjänsterna
på samtliga avreglerade
marknader utom telekommarknaden sedan avregleringen genomfördes.”

Du hittar Klas Rönnbäcks utredning om
privatiseringarna och avregleringarnas
konsekvenser här:
http://www.gemensamvalfard.se/ﬁles/5/privatise
ringsrapport%20(v).
LO-ekonomen Dan Andersson beskriver följderna
av de svenska avregleringarna, se
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&
a=320520&previousRenderType=6
Läs mer om hur staten kommer att gå miste
om 10 miljarder i intäkter varje år genom att
regeringen säljer ut statliga bolag här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.
jsp?a=604364
Läs en intervju med folkhälsoprofessor Göran
Dahlgren som kritiserar privatiseringarna inom
vården här:
http://www.yelah.net/articles/reportage051026

Läs mer om Rüffertdomen här
http://lotidningen.lo.se/?id_item=15675

har ofta men inte alltid haft ett samband med processer
inom EU. Ibland har det handlat om direkta krav från
EU, ibland har den svenska regeringen velat förekomma
EU-beslut som man väntat skulle vara på väg genom att
avreglera ”i förväg”.
Det ﬁnns ingen EU-lagstiftning som tvingar kommuner
och landsting att konkurrensutsätta oﬀentlig verksamhet. Men när väl beslut är fattat om att upphandla
en verksamhet regleras det av Lagen om oﬀentlig
upphandling, som bygger på EU-direktiv för hur köp som
görs av myndigheter ska gå till. Enligt denna lag får den
som upphandlar inte se till andra faktorer än de man
angivit i sin anbudsförfrågan. Många svenska kommuner
kräver dock lön och villkor som motsvarar svenska
kollektivavtal i samband med upphandlingar.
EG-domstolens dom i det så kallade Rüﬀertmålet i april
2008 gör att rättsläget blivit allt mer osäkert. Domen
säger att den tyska delstaten Niedersachsen handlade
i strid med EG-rätten när den bröt kontraktet sedan det
uppdagats att arbetarna hos en underleverantör till ett
byggföretag inte ens betalade hälften av lönen i det lokala
kollektivavtalet.
Det pågår dock hela tiden en kamp om välfärden och
det offentligas framtid inom EU. Facket och stora
delar av vänstern försöker pressa på för att skapa ett
skydd för den allmänna välfärden och den offentliga
servicen. Författaren Ingemar Lindberg beskriver detta
i sin bok En ny maktbalans (Premiss förlag): ”Starka
krafter inom europeisk vänster vill bygga upp en
europeisk reglering. Man ser ett ’socialt’ Europa som
den nödvändiga motpolen till ett marknadsliberalt
Europa”.

Vad händer nu?
I ﬂera av Europas länder sitter högerregeringar vid
makten, i bland annat Italien, Frankrike, Tyskland, Polen
och de baltiska länderna. Här står med stor sannolikhet
nedskärningar, avregleringar och privatiseringar av
välfärden och den oﬀentliga servicen på programmet.
Så är det även i Sverige. Trots högkonjunkturen skär
regeringen ner a-kassan och försämrar för de sjuka.
Och privatiseringarna fortsätter. Alliansregeringen har
genomdrivit ”startlagen” som tillåter landstingen att sälja
ut stora sjukhus. Moderaterna vill att ﬂer ”fristående aktörer
ska få rätt att utmana landstingen”. I Stockholm fortsätter
Moderaternas radikala privatiseringsexperiment med
en stor utförsäljning av allmännyttan och planerade
privatiseringar inom sjukvården.

Och samtidigt ökar behoven, och därmed kostnaderna.
Många debattörer ställer sig frågan om vi kommer att ha
råd med välfärden i framtiden?
Om vi vill ha kvar en skatteﬁnansierad och allmän välfärd
med samma eller bättre kvalitét måste skatteintäkterna
öka, antingen genom att ﬂer arbetar och betalar skatt,
eller genom att skatten höjs. Naturligtvis är båda dessa
lösningar möjliga. Frågan är hur politikerna, och i
slutändan vi medborgare, väljer att lösa problemet.
Underökningar visar att en stor del av befolkningen
i Sverige är kritisk till fortsatta nedskärningar, avregleringar och privatiseringar av välfärden och annan
oﬀentlig service. Uppslutningen kring en allmän och
gemensam välfärd är stor bland människor. Det verkar
alltså ﬁnnas ett glapp mellan trenden mot mer privata
lösningar och medborgarnas vilja.

Björn Elmbrandt synar de nya moderaterna och
deras privatiseringspolitik i den här krönikan i
Dagens Arena:
http://www.dagensarena.se/index.
php?sid=1&pid=20&tid=162
Olika opinionsundersökningar om välfärden
hittar du här:
http://www.gemensamvalfard.se/index.
php?page_id=18
Läs om rapporten från Sveriges kommuner och
landsting om svenskarnas skattebetalningsvilja
här:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/
article2225314.ab

Enligt en nyligen publicerad undersökning från Sveriges
Kommuner och Landsting och Synovate så är en stor
majoritet av Sveriges befolkning också beredda att
betala mer skatt för att få bättre kvalitet i sjukvård,
äldreomsorg, skola och barnomsorg. Få politiker kräver
dock skattehöjningar för att bevara välfärden. Även här
ﬁnns alltså ett glapp mellan folkviljan och den konkreta
politiken.

Till den allmänna välfärdens och det
offentligas försvar
Det ﬁnns krafter som vill motverka privatiseringstrenden
och som tar strid för en allmän välfärd med god kvalitet
och för en allmännyttig sevice i oﬀentlig regi.
För några år sedan samlades ﬂera fackförbund och sociala
rörelser kring ett ”Upprop för rättvisa och gemensam
välfärd”. De undertecknande krävde ett stopp på
nedskärningarna, avregleringarna och privatiseringarna.
”Det är hög tid att politikerna tar intryck av det starka
motståndet mot privatiseringspolitiken och i stället
börjar bedriva en politik som målmedvetet gynnar
rättvisa och en gemensam välfärd. Vi har deﬁnitivt
fått nog av detta experimenterande med samhällets
viktigaste funktioner och kräver att bli behandlade som
medborgare i ett demokratiskt och solidariskt samhälle
och inte reduceras till kunder på en marknad”, stod det
att läsa i uppropet. Uppropet har resulterat i ett Nätverk
för gemensam välfärd, som bland annat driver kampanjer
och folkbildar kring välfärdsfrågor.
Det har också skapats ett nätverk för gemensam välfärd
på europeisk nivå som vill länka samman olika typer av

”Samtidigt är en stor del
av befolkningen i Sverige
är kritisk till fortsatta nedskärningar, avregleringar
och privatiseringar av välfärden och annan oﬀentlig
service.”

välfärdsnätverk i olika länder i Europa och samla Europas
folkrörelser i kampen för en gemensam välfärd. Nätverket
skapades på European Social Forum i Aten.
Även facket engagerar sig i kampen för en allmän och
gemensam välfärd, däribland SEKO. Under våren
har SEKO startat kampanjen ”Den svenska modellen
2.0”, där de tar strid för välfärden och för en trygg
arbetsmarknad.
På hemsidan för Nätverk för Gemensam Välfärd
ﬁnns det ﬂera rapporter och gott om länkar om
privatiseringar av välfärden och alternativen till
dessa:
http://www.gemensamvalfard.se/
Inom socialdemokratin pågår nu ett rådslag
kring välfärd. Underlaget till rådslaget hittar du
här:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/
Radslag/Valfard/SOC_radslag_valfard.pdf
Ta del av Europafackets (EFS, ETUC) upprop för
allmännyttig service här (engelska):
http://www.petitionpublicservice.eu/
SEKO:s kampanj ”Den svenska modellen 2.0
hittar du här:
http://www.seko.se/svenskamodellen/

LO-distriktet i Stockholm antog under våren ett uttalande
där de skriver att ”Samhället måste vara tydligt med att
grundläggande rättigheter som vård, skola och omsorg är
att betrakta som social allemansrätt som inte får styras
utifrån enskildas betalningsförmåga och vinstintressen. Vi
vill leva i ett samhälle där alla garanteras en demokratisk,
jämlik och hållbar utveckling. Dessa rättigheter ska i
grunden vara solidariskt ﬁnansierade via skattsedeln.”
På Europanivå har Europafacket (EFS) sänt ut ett upprop
i ett försök att vända trenden. Man skriver att ”välfärd
och allmännyttig service (public service) måste vara av
hög kvalitet och tillänglig för alla. Hittills har de enda
alternativen för att utveckla den allmännyttiga servicen
varit privatisering eller avreglering (…) Det är dags
att hitta andra alternativ!” Europafacket uppmanar
därför EU-kommissionen att förslå ett direktiv (en lag)
kring välfärd och allmännyttig service, ett direktiv
som: prioriterar allmänintresset; säkerställer att alla
medborgare i EU har tillgång till välfärd och allmännyttig
service; stärker denna service och som skyddar den från
ideologiskt motiverade attacker från marknadsliberalt
håll. Uppropet har också fått stöd av ESP, den partigrupp
som socialdemokraterna tillhör inom EU.
Slaget om välfärdens och allmännyttans framtid står nu,
i Sverige och i Europa. Blir den allmän eller bara för vissa
samhällsgrupper? Blir den oﬀentlig och skatteﬁnansierad
eller privat och ﬁnansierad genom enskilda avgifter och
försäkringar? Frågan och framtiden är öppen.

Diskutera
Behöver vi en gemensam välfärd? Hur skulle samhället vara utan en allmän välfärd?
Vilka välfärdsreformer tycker ni är viktiga att genomföra, lokalt och nationellt? Vilka
är viktigast?
Har vi råd med välfärdsreformer i framtiden? Diskutera!
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings undersökning är folk beredda att betala
höjda skatter för en bättre välfärd. Diskutera vad man kan dra för slutsatser av
svaren i undersökningen för hur man kan skapa en bättre välfärd i framtiden.
Hur mycket mer skatt är du/ni beredda att betala för en bättre välfärd?
Hur ser det ut i er kommun? Kompenseras de offentliga verksamheterna för pris- och
löneökningar, eller tvingas de skära ner år för år?
Vad tycker ni om de senaste årens nedskärningar, avregleringar och privatiseringar?
Hur har de påverkat era liv?
Har det blivit bättre eller sämre efter avregleringen av olika typer av offentlig service,
som el, tele och tåg?
Vad tycker ni – skall vi fortsätta avreglera och privatisera eller försöka bevara en stark
allmän välfärd och en offentligt driven samhällsservice?
Hur tycker du/ni att välfärdsfrågorna borde hanteras inom EU? Vad kan facket göra
för att påverka?
Hur borde välfärdssystemet i Europa se ut om 20 år?

Sociala forum – rörelser möts
över gränserna En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa
Vad är World Social Forum
och European Social
Forum? På vilket sätt kan
ESF bidra till att förverkliga
Europatanken? Vad förenar
de rörelser som deltar? I
den här texten diskuteras
det ökade samarbetet över
gränserna mellan världens
och Europas folkrörelser, där
de sociala forumen har blivit
de nya samlingspunkterna.

Rörelser som förändrar
Runt om i världen ﬁnns organisationer och rörelser som
kämpar för ökad rättvisa. Arbetare förenas i fackföreningar
för att förbättra sina villkor. Fattiga småbönder kämpar
tillsammans för att övervinna fattigdomen. Kvinnor går
samman för ökad jämställdhet. Papperslösa invandrare
organiserar sig och kräver medborgarskap. Och människor
i olika länder skapar nätverk för att stoppa utförsäljningen
av den gemensamma välfärden. Och detta är bara några
exempel på rörelser.
Detta är inget nytt. Vi har tidigare generationers engagemang och kollektiva kamp att tacka för många av de
sociala förbättringar vi sett de senaste århundradena.
Ibland glömmer vi nästan bort det. Hur hade Sverige
till exempel sett ut om inte arbetarrörelsen hade varit så
stark?
Samarbete över gränserna
Ofta har organisationer och rörelser varit nationella –
de har arbetat för förändringar i ett land och inte i hela
Europa eller globalt. Den svenska fackföreningsrörelsen
har till exempel i första hand koncentrerat sig på
att förändra villkoren för arbetare i Sverige. Men de
senaste åren har något förändrats. Många rörelser och
engagerade människor har börjat samarbeta mycket

”Vi har tidigare
generationers engagemang
och kollektiva kamp att
tacka för många av de
sociala förbättringar vi sett
de senaste århundradena.”

mer över nationsgränserna. Ja vissa rörelser är till och
med globala. De har insett att det är nödvändigt för att
möta de utmaningar som globaliseringen ställt oss inför.
Samtidigt har de allt bättre kommunikationerna och
”nyheter” som Internet skapat helt andra förutsättningar
för global solidaritet.
Det ﬁnns ﬂera exempel på sådant samarbete. Här skall
vi titta närmare på en typ av samverkan som sker på
gräsrotsnivå, nämligen sociala forum. World Social
Forum – Det sociala världsforumet – och alla de regionala
och lokala sociala forum som skapats i dess efterföljd,
är det kanske tydligaste och samtidigt mest nyskapande
exemplet på de ökade kontakterna över gränserna.

”World Social Forum
(WSF) är idag den största
mötesplatsen för rörelser,
organisationer och individer
som vill förändra världen.”

World Social Forum
World Social Forum (WSF) är idag den största mötesplatsen
för rörelser, organisationer och individer som vill förändra
världen. Det arrangerades för första gången 2001 i den
brasilianska staden Porto Alegre. Sedan dess har WSF hållits
en gång om året. Senast hölls det i Nairobi i Kenya i januari
2007. WSF är ett jättearrangemang. Mellan 70 000 och 150
000 personer från hela världen har deltagit på de senaste
årens forum. Aldrig tidigare i historien har det samlats så
många människor, från så många delar av världen, för att
dela med sig av varandras erfarenheter och problem och
för att diskutera strategier och visioner. Med WSF har det
skapats en global arena för idéutbyte och mobilisering.
De som deltar på WSF kommer från olika delar av
världen, från vitt skilda länder och kulturer. Flera tusen
organisationer, som arbetar med en rad olika frågor, ﬁnns
representerade. Här ﬁnns människor från bonderörelser,
fackföreningsrörelser, miljörörelser, kvinnorörelser och
fredsrörelser; liksom rörelser som har sin bas i världens
ursprungsbefolkningar, i fattiga slumområden i Afrika
och Asien, eller i Europas förorter. Här ﬁnns också många
så kallade NGO:s, ickestatliga organisationer med mer
professionell framtoning.

Läs en artikel om WSF i Porto Alegre 2005 här:
http://www.abf.se/?NewsID=338
Här kan du se bilder från WSF 2005:
http://www.ﬂickr.com/groups/wsf2005/pool/
Här kan du se bilder från WSF i Nairobi 2007:
http://www.ﬂickr.com/groups/wsf2007/pool/
Här kan du se bilder från olika sociala forum:
http://www.ﬂickr.com/groups/socialforum/pool/

Forumprocessen
World Social Forum är inte bara ett årligt evenemang.
Det har också utvecklats till en global process, ofta kallad
forumprocessen. För många människor är det omöjligt
att resa till andra sidan av jorden för att delta på WSF.
Dessutom ville många försöka koppla ihop de globala
frågorna med de mer lokala. Med mötet i Porto Alegre som
modell har därför hundratals sociala forum hållits i alla
världsdelar, på regional, nationell och lokal nivå. Några
exempel på stora sociala forum vid sidan av World Social
Forum är Asian Social Forum, African Social Forum, US
Social Forum och European Social Forum.

Läs en artikel om US Social Forum i Atlanta
2007 på ABFs hemsida:
http://www.abf.se/?NewsId=4091

Ett forum för samtal och planering av
aktiviteter
Ett socialt forum är varken en organisation eller en rörelse.
Det är inte heller en kongress, en folkriksdag eller en
international för världens sociala rörelser. Det handlar inte
om att rösta på olika förslag eller om att välja representanter.
Men vad är då ett socialt forum? Ett socialt forum är på
samma gång en diskussionsplats, en mässa, en plats för
planering av aktiviteter och en karneval. Under fyra eller
fem dagar hålls debatter, seminarier, workshops och
gruppdiskussioner. Dessutom pågår kulturarrangemang
av olika slag, som dans, musik, spontana demonstrationer
och gatuteater. Programmet är sprängfyllt med aktiviteter.
I Porto Alegre år 2005 arrangerades till exempel mer
än 2000 programpunkter. Det kan alltså vara mer än
200 parallella aktiviteter. Samtidigt pågår också samtal
och erfarenhetsutbyten direkt mellan människor, vid
informationsbord, i restauranger och på gatan.
På ett socialt forum skapas programmet av de organisationer
som deltar, helt fritt från styrning. Det ﬁnns dock en
arrangörsgrupp som ordnar allt det praktiska och som
sammanställer programmet och försöker länka ihop
organisationer.
De som deltar behöver inte underordna sig några
gemensamma beslut och de behöver inte ge upp några av
sina egna frågor. Man behöver alltså inte kompromissa
bort någon ståndpunkt. Detta skapar utrymme för
mångfald och tolerans för oliktänkande. Organisationerna
som deltar tillåts vara olika, arbeta med olika frågor och
föreslå olika lösningar.

Mot nyliberalismen
”WSF samlar idag rörelser,
organisationer och individer
som är kritiska till den
nuvarande världsordningen,
till nyliberalismen och
imperialismen, till de
växande klyftorna mellan
fattiga och rika och till
storföretagens ökade makt.”

Det handlar alltså om en öppen arena, som är partipolitiskt
och religiöst obunden. Men det är inte en politiskt
neutral arena. De som deltar har något gemensamt,
något som förenar dem. WSF skapades från början som
ett alternativ till World Economic Forum i Davos, ett
möte mellan världens mäktiga politiker, företagsledare
och kapitalister. WSF:s grundare ville istället ordna
ett forum för världens sociala rörelser. På World Social
Forum skall människans behov och inte marknadens och
storföretagens vinstintressen sättas i centrum.
WSF samlar idag rörelser, organisationer och individer
som är kritiska till den nuvarande världsordningen,
till nyliberalismen och imperialismen, till de växande
klyftorna mellan fattiga och rika och till storföretagens
ökade makt. Det ﬁnns en principförklaring för World
Social Forum där detta slås fast. Den beskriver vad ett
socialt forum är, vilken inriktning det har, vilka som

kan delta och inte, och vilka metoder som uppmuntras.
Denna principförklaring skrevs efter det första WSF
2001 av den brasilianska organisationskommittén och
reviderades strax innan det andra WSF 2002.
Vad är då rörelserna för? Detta är svårare att avgöra. Det
ﬁnns egentligen ingen gemensam vision eller strategi, det
handlar snarare om hundratals olika vägar till en bättre
värld. I stora drag ﬁnn det en gemensam tro på att en
mer rättvis värld är både möjlig och nödvändig. Parollen
för forumet är ”En annan värld är möjlig”, ”Another
World is possible”. Rörelserna är inte motståndare till
globaliseringen, men de vill ha en annan globalisering
än den vi ser idag. Mot en nyliberal och företagsledd
globalisering ställer många rörelser en globalisering i
solidaritet där mänskliga rättigheter respekteras, där
miljön värnas och där demokrati, social rättvisa och
jämlikhet är grundläggande principer.

Principförklaringen för World Social Forum hittar
du här:
http://www.abf.se/?PortalPageId=5002

Läs mer om ESF i Aten i den här artikeln av Olle
Sahlström:
http://www.ollesahlstrom.se/index2.
php?page=1&ar_id=107

European Social Forum
Det Europeiska Sociala Forumet (ESF) är den Europeiska
motsvarigheten till World Social Forum. Här träﬀas
tiotusentals människor för att diskutera hur ett mer
rättvist Europa skall bli möjligt. ESF kan beskrivas som
den största arenan för folkrörelser i Europa.
Sedan 2002 har fyra European Social Forum hållits: 2002 i
Florens, 2003 i Paris, 2004 i London och 2006 i Aten. Antalet
deltagare på de europeiska sociala forumen har varierat.
Det har samlat mellan 35 000 och 60 000 personer.
Vad diskuteras på ESF?
Diskussionerna, seminarierna och idéverkstäderna på
ESF handlar om Europa och Europas roll i världen.
Deltagarna samlas kring en allmän vision om ett mer
rättvist, demokratiskt och hållbart Europa som öppnar
sig mot omvärlden och agerar i solidaritet med fattigare
kontinenter och länder. En gemensam nämnare är, precis
som på WSF, kritiken mot nyliberalismen och marknadens
ökade makt. Men förslagen på lösningar och strategier är
lika många som antalet deltagande organisationer.
Väldigt få organisationer som deltar på ESF är
motståndare till EU-samarbetet. Det handlar snarare om
vilken inriktning politiken har inom EU. Diskussionerna
på ESF har de senaste åren kretsat kring bland annat
förslaget till ny konstitution för EU, tjänstedirektivet (som
facken menade skulle leda till s.k. social dumpning) och
den så kallade Lissabonagendan – EU:s ”tillväxtstrategi”.
Framgången för de kampanjer som ledde till att EUkommissionens förslag till tjänstedirektiv omformulerades
delvis förklaras av att den extra kraft och spridning

”Väldigt få organisationer
som deltar på ESF är
motståndare till EUsamarbetet. Det handlar
snarare om vilken
inriktning politiken har
inom EU.”

mobiliseringen ﬁck genom ESF. Men blandningen av
frågor som diskuteras är stor, och här ryms allt från
vittnesmål från exploaterade sömmerskor i Östeuropa till
diskussioner om Europas roll i ”kriget mot terrorismen”.

”Genom ett samarbete
på gräsrotsnivå över
gränserna, genom en
ökad europeisk solidaritet
mellan rörelser, kan kanske
en Europeisk gemenskap
formas underifrån.”

Europeisk solidaritet
Liksom på WSF knyts nya band mellan organisationer som
tidigare inte samarbetat. Nya nätverk bildas. Papperslösa
invandrare runt om i Europa samlar sig till gemensamma
upprop för rätten till medborgarskap, fackföreningar
diskuterar hur de ska bemöta den ökade makt som företagen
fått i och med liberaliseringarna av Europas marknader,
feminister förenas i gemensamma strategier för att försöka
öka jämställdheten. Men även mellan olika typer av rörelser
ökar samarbetet. Det ﬁnns frågor som förenar dem: hotet
mot välfärden, klimatfrågan, traﬃcking och den växande
främlingsﬁentligheten är några exempel.
Genom ett samarbete på gräsrotsnivå över gränserna,
genom en ökad europeisk solidaritet mellan rörelser,
kan kanske en Europeisk gemenskap formas underifrån.
Detta kan bidra till att förverkliga det som ibland kallas
för ”Europatanken”, det vill säga att föra Europas
befolkningar närmare varandra och förhindra krig.

Läs mer om ESF i Malmö på forumets hemsida:
www.esf2008.org
På ABFs hemsida kan du läsa en artikel om ESF
i Malmö:
http://www.abf.se/?NewsId=4657

ESF i Malmö
Nästa ESF arrangeras i Malmö den 17-21 september 2008.
Mer än 20 000 människor från hela Europa förväntas delta,
varav nära hälften från Sverige. Runt om i Europa och
Sverige pågår nu mobiliseringen och förberedelserna inför
ESF i Malmö, och det har skapats en arrangörsförening, ESFNorden 2008, som skall se till att forumet förverkligas.

Sociala forum i Sverige
Forumprocessen har också slagit rot i Sverige, där lokala
sociala forum ordnats i bland annat Skåne, Östergötland,
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå; vissa av dem
ﬂera år i rad. De har haft alltifrån 4000 deltagare till
några hundra. Liksom de andra lokala sociala forumen
i Europa och i världen har de skapat ett samtal om
problem och möjligheter och skapat nya allianser mellan
organisationer.

Facket och de sociala forumen
Fackföreningsrörelsen har tillsammans med småbonderörelsen varit den mest drivande kraften bakom World
Social Forum, särskilt facken i fattiga länder i Syd.
Den brasilianska centralorganisationen CUT var en
av de organisationer som tog initiativet till det första
världsforumet i Porto Alegre. Men även europeiska och
nordamerikanska fack deltar.

World Social Forum och European Social Forum ses
som en viktig arena där fackliga representanter och
fackliga gräsrötter kan träﬀas för att diskutera problem,
komma överens om gemensamma strategier och bilda
nya nätverk. Men det handlar inte bara om att öka
kontakterna mellan fackföreningsrörelsen i olika länder
– det handlar minst lika mycket om att stärka banden
till andra sociala rörelser. På de sociala forumen har
exempelvis nätverk som kritiserar och driver kampanjer
mot multinationella företag skapat samarbeten med
ﬂera fackförbund som organiserar arbetare i dessa
företag. Likaså har fackföreningsrörelsen och Attac
funnit att de har något gemensamt, nämligen kritiken
av frihandelsavtalen, de ekonomiska frizonerna och
kampen mot privatiseringarna av välfärden.

Mer om ABFs resa till Nairobi kan du läsa i den
här artikeln på ABFs hemsida:
http://www.abf.se/?NewsID=3391
Henrik Tvarnö, en aktiv medlem i Skogs- och
träfacket, deltog på WSF i Nairobi. Du hittar ett
reportage om honom här:
Länk till PDF

Hittills har det svenska fackliga engagemanget i och
deltagandet på World Social Forum och European Social
Forum varit ganska begränsat. På WSF i Nairobi deltog
dock ﬂer fackligt engagerade svenskar än någonsin.
De reste med ABF, som ordnade studiecirklar och
samordnade en resa till WSF, en resa som mer än 100
personer var med på.
Det svenska facket kommer också att ﬁnnas på plats
under ESF i Malmö. LO och ﬂera fackförbund ﬁnns med
i planeringen av forumet och kommer att arrangera
seminarier och möten.

De sociala forumens framtid
World Social Forum har inte bara kritiserats av etablissemanget och högern, utan också inifrån, av
människor och organisationer som deltagit. Kritiken
varierar beroende på var den kommer ifrån. Vissa tycker
att stora professionella organisationer, så kallade NGO:
s, tar för stor plats på de sociala forumen, medan andra
tycker att det saknas professionalitet. Vissa tycker att
forumen är för radikala och snäva, andra att de är för
lama och breda.
World Social Forum och de andra sociala forumen är
inte perfekta. Problem som ﬁnns i samhället följer till
viss del med in på forumen. Det kan till exempel handla
om klassklyftor, manlig dominans, fördomar mot etniska
grupper eller mot homosexuella. Vissa tar och får mer
plats än andra. Och för fattiga kan det vara svårt att ens
ta sig till ett World Social Forum, särskilt om det ligger
på andra sidan jorden. Hittills har till exempel en ganska
liten andel av deltagarna på ESF kommit från Östeuropa.
Samtidigt ﬁnns det ﬂera exempel som visar att ett socialt
forum är en arena där dessa problem kan tas upp och
diskuteras, och därmed åtgärdas.

”World Social Forum och
de andra sociala forumen
är inte perfekta. Problem
som ﬁnns i samhället
följer till viss del med in på
forumen.”

Det ﬁnns också en diskussion om själva forumidén, idén
om den öppna mötesplatsen. Frågan är om forumet bör
fortsätta att vara en öppen arena eller om det bör göras
om till en global politisk organisation. Det ﬁnns de som
vill ha ett forum som tar ställning i nyckelfrågor, som
agerar och ställer konkreta politiska krav, eller ett forum
som formulerar ett gemensamt politiskt program. Annars
riskerar WSF att förlora sin betydelse och till slut somna
in, menar de.
De ﬂesta tycks dock vilja bevara WSF som en öppen
arena. Argumenten för detta är i huvudsak två: Det blir
svårt, för att inte säga omöjligt, att på ett demokratiskt
sätt fatta beslut om handlingsprogram och uttalanden
på ett forum av denna storlek. Och om forumet i sig blir
en politisk organisation är risken stor att det kommer
att krympa eller splittras på grund av maktstrider och
ideologiska konﬂikter. Försvararna av den öppna arenan
menar att frånvaron av politisk maktkamp i själva
verket är en grundförutsättning för att kunna samla den
mångfald av rörelser och organisationer som WSF och
ESF lyckats göra.
Forumen utvecklas dock hela tiden, och diskussionen om
forumets framtid pågår för fullt.

Diskutera
På vilka sätt kan sociala rörelser, eller folkrörelser som vi ofta säger i Sverige, bidra till
att världen blir mer rättvis?
Vad har folkrörelserna, särskilt arbetarrörelsen, betytt i Sverige?
Vad gör WSF och ESF speciella jämfört med andra möten och forum, såsom FN-möten
och World Economic Forum i Davos?
På vilket sätt kan ESF bidra till ”Europatanken”?
Är det viktigt för facket att delta på WSF och ESF?
Kan facket ha något att vinna på att samarbeta med andra folkrörelser och organisationer?
Vad och vilka i så fall?
Den typen av samarbete mellan facket och andra sociala rörelser som har blivit allt
vanligare i andra länder har inte varit lika vanligt i Sverige. Vad beror det på?
Bör WSF fortsätta att vara en öppen mötesplats eller omformas till en global politisk
organisation som ställer konkreta krav?
Vad kan ESF i Malmö komma att betyda för Sverige?

Europa och omvärlden
En del av studiematerialet Ett Rättvist Europa

Är EU en ”good guy” eller
”bad guy” i världen? Hur
påverkas EU:s handelspolitik av det koloniala
arvet? Vad är EPA? Har
Schengensamarbetet
förvandlat EU till ett ”Fort
Europa”? Detta är några av
de frågor som diskuteras i
den här texten.

En ”Good guy” eller ”bag guy”?
Europas relation till omvärlden är fylld av motsatser.
Under åren med George W Bush i Vita huset har EU
ibland lyfts fram som ”the good guy” i världen – en röst
för förnuft, diplomati och dialog. Samtidigt har Europa
själv en mörk historia av kolonialism i Afrika, Asien
och Latinamerika, och en rad gamla kolonialstater och
storföretag inom EU har fortfarande stora intressen i de
tidigare kolonierna, något som enligt kritiker påverkar
utformningen av EU:s handelspolitik. Och inom EU har
gränserna öppnats för människor. Men hur ser det ut för
människor som kommer utifrån, som ﬂyr från krig och
umbäranden? Låt oss titta närmare på Europas relation
till den övriga världen.

Arvet från kolonialismen
Från 1400-talet och fram till andra världskriget
expanderade europeiska stater på bekostnad av andra
världsdelar. Koloniseringen av Amerika, utrotningen
av urbefolkningar där europeiska bosättningar skulle
etableras, slavhandeln över Atlanten, uppdelningen av
Afrika, kolonialismen i Asien, den militära erövringen
av beﬁntliga stater – allt detta har gjort enorma avtryck i
världen. Också på platser där europeiska kolonister aldrig
grep den fulla kontrollen har kolonial handel och militära
hot spelat en stor roll för vilken riktning utvecklingen
tagit.

”Det koloniala arvet
påverkar fortfarande de
europeiska ländernas
relationer till den övriga
världen.”

Olof Palme var starkt engagerad för internationell
solidaritet med fattigare länder och förtryckta folk, och
i ett tal på Broderskapsrörelsens kongress 1965 beskrev
han Europas ”syndaregister” – det arv som vi lämnat till
omvärlden:
”De gamla kolonialmakterna och västerlandets industriländer över huvud har ett syndaregister i Asiens och Afrikas
länder som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Med den
industriella revolutionen började liberalismens frihetsidéer
får genomslagskraft i Europas länder. Men samma industriella revolution drev fram en territoriell expansion i
kolonierna för att nå råvarorna med förtryck och förföljelse
i släptåg. Så uppstod en situation av skärande hyckleri och
dubbelspel. Samtidigt som man förkunnade frihetsidéer för
det egna landets medborgare drevs man i de främmande
länder där man hade makt över människorna till ett allt
hårdare förtryck.”
Många av världens stater har uppstått genom
befrielsekrig från europeiska kolonialherrar. Den första
av dessa stater – USA – befriade sig från Storbritannien
i slutet av 1700-talet och kom så småningom att bli
allt starkare i världspolitiken och världsekonomin.
Latinamerika befriade sig politiskt från Spanien och
Portugal under 1800-talet, medan många stater i Afrika
och Asien inte blev fria förrän under efterkrigstiden.
Det koloniala arvet påverkar fortfarande de europeiska
ländernas relationer till den övriga världen. Stater som
Storbritannien, Frankrike, Spanien, Portugal, Belgien
och Nederländerna har fortfarande ett stort politiskt och
ekonomiskt inﬂytande över sina gamla kolonier. Många
av länderna är beroende av råvaruexport till USA och
Europa, och vinsterna hamnar ofta i händerna på företag
i Europa.
I Latinamerika spelar det stor roll om man stammar
från de europeiska kolonialisterna eller från indianbefolkningen. De europeiskättade har bättre jobb, högre
inkomster, större förmögenheter och en högre social status.
Men detta är inget unikt för Latinamerika. I USA ﬁnns
samma struktur, där ättlingar till indianerna, till de svarta
slavarna eller till invandrare från Latinamerika har lägre
status och sämre ekonomiska villkor. I Afrika har ättlingar
till de vita kolonialisterna livsvillkor som är långt bättre
än de svartas.

EU och frihandeln
Då EU i första hand är ett handelssamarbete, är även
utrikeshandeln ett av de områden där EU-ländernas poli-

I sin artikel ”Nya rön om 50-talets terrorism”
beskriver Sven Lindqvist hur det kenyanska
maumau-upproret växte fram i protest mot
britternas kolonialpolitik, och hur de inföddas
”terrorism” legitimerade ett än mer brutalt ”krig
mot terrorismen”. Artikeln hittar du här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1194
&a=427927&previousRenderType=6
Den som vill fördjupa sig i kolonialismens
historia och påverkan på världen idag kan läsa
böcker som Eduardo Galeanos ”Latinamerikas
öppna ådror”, Adam Hochschilds ”Kung
Leopolds vålnad” eller Sven Lindqvists ”Utrota
varenda jävel”.

tik är mest samordnad. I förhandlingarna inom världshandelsorganisationen WTO företräder EU samtliga
medlemsländer. Medlemsstaterna har därmed i praktiken
ingen egen handelspolitik utan detta samordnas på EUnivå.

”EU:s handelspolitik
är starkt präglad
av den så kallade
frihandelsdoktrinen.”

EU:s handelspolitik är starkt präglad av den så kallade
frihandelsdoktrinen. Enligt denna ska regleringar av
världshandeln såsom tullar på varor och kvoter för hur
mycket import som tillåts tas bort. Detta ska enligt teorin
inte bara vara bra för Europas länder, utan också för de
fattiga länderna i Afrika och Latinamerika.
Frihandelns idé är att en gränslös handel kan utnyttja olika
länders relativa (komparativa) fördelar maximalt. Vissa
länder är eﬀektiva på att producera vissa varor, medan
andra är bättre på annat. Så fort det ﬁnns skillnader i hur
eﬀektiva länder är på att tillverka olika saker så är det
lönsamt för alla parter att handla.

Förre socialdemokratiske näringsministern
Thomas Östros argumenterar för frihandel i den
här debattartikeln:
http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/at/
smpage.fwx?page=44&TIDEN=479
Mikael Nyberg beskriver konsekvenserna av
dagens handelssystem i artikeln ”Frihandelns
mörka baksida”, se:
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/
Artiklar%202008/Mikael%20Nyberg%203_
08.aspx
Håkan A Bengtsson kritiserar
frihandelsdoktrinen i en artikel i Dagens Arena,
se:
http://www.dagensarena.se/index.
php?sid=1&pid=20&tid=12
På sin hemsida beskriver Rättvisemärkt hur
rörelsen för rättvis handel vuxit fram och vad
den står för:
http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/351.htm

Exempelvis är Sverige bra på att producera stål men
sämre på att tillverka kläder på ett kostnadseﬀektivt sätt
jämfört med många andra länder. Man kan också tala
om att länder har absoluta fördelar med att tillverka en
viss vara. Ett sådant exempel kan vara tropiska frukter,
som skulle kunna tillverkas i växthus i Sverige men till
väldigt höga kostnader jämfört med att importera dem
från varmare länder.

Kritik av frihandeln
Kritikerna av frihandelsdoktrinen säger att de länder
som förespråkar den själva skyddade sin egen industri
mot utländsk konkurrens under ett uppbyggnadsskede.
De påpekar att exempelvis USA hade skyddstullar på
upp till 40 procent fram till andra världskriget, och att
det var först efter att dessa ekonomier utvecklats som
de sänkte sina tullar och blev pådrivande för frihandel.
Samma chans måste fattiga länder få idag, menar man.
Den kritiska synen på frihandeln menar därför att fattiga
länder kommer att förbli fattiga om frihandelsdoktrinen
styr, just därför att deras egen industri och deras
jordbruk konkurreras ut av stora företag och storbönder
i USA och EU.
Dessutom, påpekar kritikerna, är det idag mer frihandel
åt det ena hållet än åt det andra. EU försöker förmå fattiga
länder att öppna sina marknader, samtidigt som man
behåller tullar och kvoter på import från Afrika och ger
stora bidrag, så kallade subventioner, till Europas bönder.
Som alternativ till frihandel framställs ofta rättvis handel,
handel på de fattigas villkor.

De europeiska partnerskapsavtalen (EPA)
Det har tidigare funnits speciella avtal mellan EU
och de tidigare kolonierna i Afrika, Västindien och
Stillahavsregionen, de så kallade AVS-länderna. Dessa
håller nu på att ersättas med så kallade EPA – European
Partnership Agreements. Dessa innebär att 80 procent
av EU:s export till dessa länder ska vara tullfri inom 15
år, samt förändrade regler för investeringar och oﬀentlig
upphandling. Tysk och rwandisk industri ska konkurrera
på lika villkor.
Oron är stor, inte minst i många afrikanska länder för
vad konkurrensen från europeiska storföretag innebär
för den lilla och svaga industrin i dessa länder. Många
solidaritetsorganisationer i Europa menar att EU sätter
sina egna intressen främst och mer eller mindre utpressar
länderna att öppna sina marknader för europeiska
företag.

”Som alternativ till
frihandel framställs ofta
rättvis handel, handel på
de fattigas villkor.”

Regeringen beskriver EPA-avtalen på:
http://www.regeringen.se/sb/d/2659/a/17139
En rad solidaritetsorganisationer kritiserade EU:s
hållning i förhandlingarna med afrikanska länder
om EPA-avtalen, se:
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=2-AV_
ID=701164,00.html

Europa och biståndet
Biståndet, eller med en korrektare term utvecklingssamarbetet, är fortfarande till största delen en nationell
fråga. EU-kommissionen har en biståndsbudget, men
den stora delen av Europas bistånd går fortfarande
genom medlemsländerna. Däremot ﬁnns precis som i
alla frågor ett omfattande samarbete mellan de olika EUregeringarna om biståndet.
EU och dess medlemsländer står för 57 procent
av världens samlade bistånd. Men trots detta är det
fortfarande ytterst få av EU:s medlemsländer som
lever upp till FN:s målsättning att 0,7 procent av
bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd. Dessutom
ﬁnns det en tydlig trend mot att helt andra kostnader
– som ﬂyktingmottagning, skuldavskrivningar och
militära insatser – räknas som kostnader för utvecklingssamarbete. Länder försöker också många gånger gynna
sina egna företag i samband med biståndet.
Den svenska borgerliga regeringen har hittills minskat
biståndsanslagen med 3,2 miljarder kronor och fört
över pengarna till andra områden, som de vill räkna in
i biståndet. ”Kreativ bokföring” säger kritikerna. Bland
annat går 1,7 miljarder som skulle ha gått till målet
att halvera fattigdomen i världen nu till att bekosta
mottagning av Irakﬂyktingar i Sverige.
Pengar tas också från utvecklingssamarbetet till militära
insatser. Samtidigt försvåras de olika biståndsorganisat
ionernas arbete genom tuﬀare ekonomiska villkor. Och
borgerliga debattörer, främst inom högerns tankesmedja
Timbro, bedriver hårda kampanjer mot biståndet.

Anna-Lena Lodenius beskriver EU:s
biståndspolitik, se:
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/
Artiklar%202008/Bistand%201_2_08.aspx
Lennart Kjörling skriver om högermobiliseringen
mot biståndet och om hur den svenska
regeringen minskar biståndsanslagen, se:
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/
Artiklar%202007/Bistandet%2009_07.aspx

Att ﬂy till Europa – lättare sagt än gjort
Att många människor ﬂyr från krig och umbäranden är
varken nytt eller förvånande. För att skydda människor
på ﬂykt har världens länder undertecknat 1951 års Genevekonvention. Denna konvention innebär att länderna
har en skyldighet att skydda ﬂyktingar och ge dessa
en fristad (asyl). På senare år har dock möjligheten att
söka skydd undergrävts allt mera. I två konventioner har
regler införts som begränsar möjligheten att ta sig till ett
europeiskt land och söka asyl. Kritikerna beskriver detta
som början till ett ”Fort Europa” som stänger ute dem
som söker skydd och stöd.
Sanna Vestin beskriver villkoren för dem som ﬂyr
till Europa här i Amnestys tidning:
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/BA06D3E08E61
84E4C1256C6A00503281?opendocument
Och på Aftonbladet Kultur
http://www.aftonbladet.se/kultur/huvudartikel/
article384456.ab

Nästan alla länder inom EU har undertecknat
Schengenavtalet. Schengensamarbetet innebär att
gränskontrollerna för människor tas bort. Samtidigt har
gränskontrollernamotländerutanförSchengensamarbetet
stärkts. Enligt Schengenkonventionen har alla undertecknande länder gemensamma visumregler. Detta har
medfört att visum krävs för att komma in i Sverige från
betydligt ﬂer länder än tidigare. Den som inte får visum
har svårt att ta sig till ett land och söka asyl där.
Schengenkonventionen etablerar också en princip om
transportöransvar som innebär att ﬂygbolag och andra
som för in en ﬂykting till en Schengenstat tar över
myndighetens uppgifter att granska resenärens papper
och ﬂyktingskäl. Resebolaget kan bötfällas om det
transporterar någon med falska papper.

”I två konventioner
har regler införts som
begränsar möjligheten att
ta sig till ett europeiskt land
och söka asyl.”

Dublinkonventionen innebär att den som kommer
in i EU utan visum ska söka asyl i det första EU-land
personen kommer till. Denna princip om första asylland
kompletteras också med att många EU-länder beslutat
om att utnämna vissa länder till ”säkert tredje land” dit
de skickar tillbaka ﬂyktingar. EU-länderna betalar dessa
”säkra tredje länder” för att ta hand om dessa ﬂyktingar,
för att minska mängden ﬂyktingar i de egna länderna.
Man bygger även upp stora läger i norra Afrika där
ﬂyktingar som inte lyckats ta sig in Europa samlas upp.

Militära satsningar
De militära delarna av EU-samarbetet har blivit allt
viktigare under de senaste femton-tjugo åren. I EUfördragen står att det militära samarbetet kan leda till
ett gemensamt försvar.
Detta är ständigt en strid om formuleringar, då många
länder vill att EU ska ha ett gemensamt försvar medan
alliansfria länder som Irland, Sverige, Finland och
Österrike inte ser ett gemensamt EU-försvar som förenligt
med alliansfriheten. Sverige har också velat att det ska

vara tydligt uttalat att EU-militär bara ska kunna ingripa
i konﬂikter när det ﬁnns ett FN-mandat, medan andra
länder inte velat binda sig för detta i EU-fördragen.
Sedan den 1 januari 2007 har EU en stående styrka på
1 500 soldater som kallas EU Battlegroups. Det ﬁnns i
dagsläget femton battlegroups eller insatsstyrkor, som
roterar så att två kan gå i strid vid varje givet tillfälle.
Sverige ingår i den nordiska insatsstyrkan tillsammans
med Finland, Norge, Irland och Estland. Den svenska
delen av denna grupp är cirka 2 300 soldater. Denna
insatsstyrka är en av de två styrkor som kan sättas in i
strid under första halvåret 2008.

Mer information om den nordiska insatsstyrkan
ﬁnns på:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.
jsp?a=404306

Diskutera
Vilka effekter har kolonialismen idag i de länder som koloniserades?
Hur påverkas européers syn på icke-européer av den koloniala historien?
Hur ser du/ni på att EU driver på för att fattiga länder ska öppna sina marknader för
europeiska varor? Vad får det för konsekvenser i fattiga länder?
Är frihandel bra eller dåligt?
Hur skulle du/ni vilja att handelsvillkoren mellan EU och exempelvis de afrikanska
länderna var utformade?
Är det viktigt med bistånd? Hur ska de rika länderna på bästa sätt kunna bidra till
fattiga länders utveckling?
Hur är det att ﬂy för sitt liv och söka fristad i Europa idag?
Vad tycker du/ni om militariseringen av EU?

