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EUROPAFACKET, EFS

60 000 000

Juni 2007

KVINNOLÖNER

EFS representerar 60 miljoner löntagare som är medlemmar i 81 fackförbund i 36
länder i Europa.
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lägre timlön i genomsnitt
än män har kvinnorna i
EU-länderna beräknat på
hela arbetsmarknaden.
INTERVJU
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5
EFS KRÄVER

KRAV PÅ
ARBETSLIVET
I EUROPA
Sidorna 2–3

EFS-KONGRESS

STOLT ORDFÖRANDE. Wanja Lundby-Wedin ﬁck stående ovationer av EFS-kongressen när hon som första kvinna valdes till ordförande för Europafacket.

Wanja Lundby-Wedin – ny ordförande för Europafacket

»Nu skapar vi ett
bättre Europa!«
Tre fackliga frågor lyfte Wanja Lundby-Wedin fram som
ledstjärnor för Europafacket – organisera ﬂer fackliga
medlemmar, höja minimilönerna och skapa trygghet
i förändring för alla löntagare i hela EU. Sidorna 6–7

STURE NORDH,
TCO: »WANJA
KOMMER
ATT TA EUROPA
MED STORM!«
Sidorna 4–5

LO.SE
BESTÄLL NYTT MATERIAL!
Nu ﬁnns populärversionen
av ”Det fackliga löftet” även
på engelska. På LOs hemsida
hittar du våra faktablad om
den svenska modellen med
fakta om arbetsmarknaden,
välfärden, jämställdheten
och integrationen översatta
till engelska, tyska, franska
och spanska.
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Europafacket med 60 miljoner medlemmar i 81 fackförbund i
1. Fler, bättre och tryggare jobb
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Europafacket , EFS, går på offensiven för ﬂer jobb, minskade löneklyftor, full
sysselsättning och ökade minimilöner. EFS kräver en europeisk strejkrätt och
trygghet i förändring. EFS går på offensiven för jämställdhet och fackliga rättigheter, mot rasism, diskriminering, främlingsﬁentlighet och social dumping.
EFS säger nej till exploatering av papperslösa migranter och kräver en välfärdsstat med trygghet för arbetslösa, sjuka, barn och gamla.

2. Utveckla kollektivavtalen
EFS kräver en europeisk nivå för konﬂiktlösning, där man utvecklar europeiska kollektivavtal, stöder de europeiska industrifederationerna och skapar
bättre villkor för medbestämmande i företagsråden (EWC). EFS går på offensiven mot kasinokapitalism och kortsiktighet. EFS är för storföretag som
tillgodoser alla intressenter, inte bara aktieägarna.

Facklig organisationsgrad för anställda i
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Samma frågor här som där
– De viktigaste fackliga frågorna i Europa är desamma som i Sverige, sade
Wanja Lundby-Wedin, nyvald ordförande för Europafacket, EFS. Särskilt viktigt
är det att öka organisationsgraden, arbeta för starka minimilöner och att skapa
trygghet i förändring. Det slog hon fast i sitt linjetal som ESF-ordförande på avslutningsdagen vid ESF-kongressen i Sevilla, Spanien den 24 maj.
Höj organisationsgraden.
Sedan 1980 har den fackliga anslutningsgraden i Europa minskat från ungefär 33 procent till 26 procent 2002. Sverige har mycket högre organisationsgrad
än genomsnittet i Europa, men även här
minskar anslutningen sedan många år.
– Alla våra organisationer behöver
bli starkare, därför ska vi arbeta för att
öka organisationsgraden, säger Wanja
Lundby-Wedin.
– Vi måste vända trenden, men det är
inget vi kan sitta och dirigera från Bryssel.
Vi måste alla bidra, oavsett vilken organisationsgrad vi har i respektive medlemsorganisation.

Facket ska organisera medlemmar från
alla löntagargrupper, de mest utsatta liksom de välutbildade och väletablerade på
arbetsmarknaden.
– Vårt mål är att en majoritet av Europas löntagare ska vara fackligt organiserade, säger Wanja Lundby-Wedin.

Stärk minimilönerna!
Europafacket ska slåss för starka
minimilöner och driva kampanj för att i
varje land i Europa ska alla löntagare oavsett kön, ålder eller ursprung ha en lön det
går att leva på.
– Vi ska visa att vi aldrig accepterar att
löntagare ställs mot varandra i kampen

om jobben, sade Wanja Lundby-Wedin.
I Sverige säkras minimilönerna med
kollektivavtal, i andra länder bestäms
minimilönerna med statliga beslut, eller
med allmängiltigförklaring som i Finland.
Oavsett om metoden är lag eller avtal ska
alla förbund inom EFS arbeta gemensamt för att stärka minimilönerna i hela
Europa.

Trygghet i omställningen
Endast trygga löntagare kommer att
bidra till strukturomvandlingen. Europafacket ska vara den starkaste kraften för
trygghet i förändring.
– Om EU ska bli konkurrenskraftigt

behöver vi vara ﬂexibla. Men vi kommer
aldrig att bli ﬂexibla utan trygghet. Därför
säger vi nej till ﬂexibilitet utan trygghet.

Välfärden i Europa
Många i omvärlden tycker att världens bästa välfärd ﬁnns i Europa. Men
man kan aldrig ta välfärden för given. Det
ser man tydliga bevis på i Sverige, där en
borgerlig regering nu har börjat nedmonteringen.
– Vi ska jobba för ett socialt Europa för
att klara full sysselsättning, kvalitet i arbetet, jämställdhet, socialt skydd, integration och stärkta mänskliga rättigheter.
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36 länder har enats om att gå på offensiven för:
3. En social och hållbar tillväxt

5. Organisera ﬂer medlemmar

EFS vill verka för hög produktivitet, utveckling, innovationsstrategier och tillväxt som är socialt och miljömässigt hållbar enligt Kyotoprotokollet. EFS vill
göra miljö och energi till fackliga frågor, samordna skatterna i EU och skapa en
större budget för EU-utvidgningen.

EFS ska leda en kampanj i hela Europa till stöd för fackförbunden att organisera nya medlemmar. EFS ska stärka sin förmåga att leda solidaritetsarbete.
EFS verkar i EU och ska samarbeta med fackliga organisationer i övriga Europa
och globalt för att bygga en stark och enad fackföreningsrörelse i hela världen.

4. Stärkta fackliga rättigheter i EU
EFS vill se ett EU som säkrar fackliga rättigheter i sin konstitution, ett EU som
utvecklar nya jobb i Europa och motsätter sig aggressiv liberalisering av utvecklingsländer. EFS är för ett EU som är positivt till en utvidgning till Balkan
och Turkiet och för en generös politik mot grannarna i Östeuropa och runt
Medelhavet. EFS är för ett fredligt EU som följer FNs regler.
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En bilaga om
Europafacket
fackliga idén bygger på att löntagare inte
ska ställas mot löntagare.
– Vi ska vara den främsta kraften för
ickediskriminering. Oavsett om jag kommer från Stockholm eller Sevilla, Budapest eller Berlin, Warszawa eller Venedig,
ska lika lön för lika arbete gälla.

Mänskliga rättigheter
– Det är vår uppgift att fackligt engagera oss i migrations- och ﬂyktingpolitiken
i Europa.
Vår linje kan inte vara att stänga gränserna. I stället vill vi hitta former för att
ge stöd och kanske organisera dessa människor. När människor ﬂyr från krig och
förtryck och för att de inte kan försörja
sig, då är det en facklig angelägenhet.

Antirasism och demokrati
Jämställdheten är en fråga för både kvinnor och män. Det handlar bland annat om att bättre fördela ansvaret för hem och familj och att stärka kvinnornas position på arbetsmarknaden. Bilden är från Ulla Lembergs fotoutställning på EFS-kongressen.

Jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män
är en avgörande fråga för ett mer socialt
Europa. Det är viktigt att frågan om jämställdhet inte bara är en fråga för kvinnorna. Det är en fråga för både kvinnor
och män. Det handlar både om att bättre

fördela ansvaret för hem och familj och
att stärka kvinnornas position på arbetsmarknaden.

Integration
I facket ska det vara en självklarhet att
arbetstagare inte ska diskrimineras. Den

I Europa växer antidemokratiska och
rasistiska rörelser med nationalistiska
drag, men också med nätverk över gränserna. De hämtar sin näring från en oro
för arbetslöshet och utsatthet. En oro som
de använder som grogrund för främlingsﬁentlighet. Det är en stor fara för demokratin om dessa rörelser får fortsatta att
växa. Europafacket ska vara den främsta
kraften för demokrati och människors lika
värde och lika rätt.

Den här bilagan handlar om Europafacket, EFS och kongressen i Sevilla,
Spanien den 21–24 maj 2007. EFS’ kongress samlade ledningen för fackföreningsrörelsen i Sverige och ytterligare
35 länder för att diskutera sysselsättning, ekonomi, välfärd, demokrati och
arbetsmarknad. Kongressen beslutade
om ett handlingsprogram för Europafacket för de kommande fyra åren.
Europafacket, som egentligen heter
Europeiska Fackliga Samorganisationen, EFS, bildades 1973, och LO är en
av grundarna. EFS består i dag av 81
medlemsorganisationer från 36 länder
och representerar cirka 60 miljoner löntagare i Europa, både arbetare, tjänstemän och akademiker.
En viktig uppgift för EFS är att påverka europeisk politik och lagstiftning
inom områden som sysselsättning,
arbetsmarknadspolitik och ekonomisk
politik. En annan huvuduppgift är att
samverka med de europeiska arbetsgivarna. Det sker inom det som kallas för
den sociala dialogen. I där förhandlar
löntagarnas och arbetsgivarnas organisationer fram ramavtal som sedan kan
bli bindande lagstiftning i EUs medlemsländer.
EFS har kongress vart fjärde år och
LO har två representanter i EFS styrelse, Wanja Lundby-Wedin och LOs
avtalssekreterare Erland Olauson.

Europafacket – med rätt att förhandla

●
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Svensk fackföreningsrörelse tillsammans på

Europafackets kongress
När EU-frågorna växer i betydelse och varor, tjänster, kapital och arbete rör
sig fritt i Europa blir det allt viktigare för fackföreningsrörelsen att påverka
vad som händer i Europa. Därför var ledningen för hela den svenska fackföreningsrörelsen, med alla tre ordförandena för LO, TCO och SACO på plats
på EFS-kongressen i Sevilla, Spanien.
Förutom Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO
och numera också för EFS, var de tre vice ordförandena i LO: Erland Olauson, Ulla Lindqvist och Leif
Håkansson på plats i Sevilla. Flera förbundsordförande inom LO var också där, några på uppdrag av sina
europafederationer. Det var Stefan Löfven, IF Metall,
Ella Niia, Hotell- och Restaurang Facket, Janne
Rudén, SEKO, och Lars-Anders Häggström, Handels.
Även TCO och SACO var representerade av
sina ordförande Sture Nordh och Anna Ekström. I
Europafacket samlas fackförbund från alla branscher och yrken med både arbetare, akademiker och
tjänstemän som medlemmar. Det betyder att det
uppdrag Sveriges LO-ordförande nu har fått är att
leda arbetet för att hävda alla löntagares intressen i
hela Europa, inte bara arbetarnas.
EFS’ ord väger oerhört tungt i EU eftersom det är

den enda löntagarorganisation som har rätt att förhandla med EU-kommissionen och med arbetsgivarna. På EU-språk säger man den sociala dialogen och
sociala frågor om det som vi i Sverige brukar kalla
för medbestämmande och förhandlingar mellan
arbetsgivare och fackföreningar. Skillnaden är att i
EFS handlar den sociala dialogen inte bara om LOmedlemmarna i Sverige utan om alla löntagare i hela
Europa plus Turkiet, som också är medlemmar i EFS.
En annan stor skillnad är att den nordiska modellen med kollektivavtalade minimilöner är sällsynt
i Europa. En viktig skillnad är också att tjänstemän
och akademiker har egna fackliga organisationer
i Sverige, mer sällan i resten av Europa. Det är en
av ﬂera orsaker till att den fackliga organisationsgraden är mycket högre i Sverige än i många andra
europeiska länder.

Ulla Linqvist,
andra vice ordförande i LO

»För en bättre arbetsmiljö
i Europa«
– Vi behöver jobba gemensamt i Europa med arbetsmiljön för att inte arbetsgivarna ska kunna
dumpa villkoren och försämra arbetsmiljön,
säger Ulla Lindqvist, LOs andra vice ordförande,
med ansvar för arbetsmiljöfrågor.
Men EFS’ arbete för bättre arbetsmiljö har motvind eftersom arbetsgivarna i Europa är negativa
till nya regler i EU om arbetsmiljön, liksom de borgerliga regeringarna till exempel den i Sverige.
Räcker det inte att vi påverkar arbetsmiljön nationellt i Sverige?
– Nej, för då är risken att det tas som argument
för att ﬂytta verksamhet utomlands. Och regler
i EU kan också påverka vår arbetsmiljö hemma.
Både om företagen bestämmer sig för att ﬂytta
verksamheten och om man får borgerliga regeringar kan man hänvisa till lägre nivåer i Europa. Därför är det viktigt att jobba för en bättre europeisk
arbetsmiljö. Det är också viktigt att ha en strategi
för livslångt lärande för att försäkra arbetstagarna
mot en ökad ﬂexibilitet på deras bekostnad.
Skiljer sig arbetet med arbetsmiljön i Sverige från
andra länder i Europa?
– Ja vi jobbar på ett annat sätt. I många länder
är det ofta fråga om mer traditionella arbetsmiljöfrågor, det handlar mer om fysisk arbetsmiljö.
I Sverige arbetar vi mer med arbetsbelastning
och stress. Men det ﬁnns en samsyn i EFS om att
dessa problem ökar.
EFS’ arbete handlar om att ställa gemensamma
krav inom Europa på föreskrifter och minimikrav
för arbetsmiljön. Det ﬁnns ﬂera regler på arbetsmiljöområdet, till exempel om bildskärmar,
kemikalier, buller och stress. Också när det gäller
kompetensutveckling och stress ﬁnns det överenskommelser i den sociala dialogen.
Vi var inte helt nöjda med dem, men det var
ändå ett steg på vägen, säger Ulla Lindqvist.
Kongressen antog hela avsnittet om arbetsmiljö där norska LO hade lagt till en rad punkter.
Det handlade om att jobba mer fackligt med arbetsmiljön och att ställa krav på arbetsgivarna att
jobba systematiskt med arbetsmiljön.

Anna Ekström, jurist och ordförande i SACO

»Vi tycker som LO och TCO i Europafrågor«
– Det är en glädjens dag att Wanja Lundby-Wedin blivit vald
till ordförande i EFS. Hon är stark, konsekvent, kunnig och
begåvad, sade Anna Ekström och tillade att SACO tycker till
99 procent likadant som LO och TCO i Europafrågor.
I några viktiga frågor skiljer sig dock uppfattningarna. SACO
har samma uppfattning som generaladvokaten om proportionaliteten i Vaxholmsfallet (se sid 8–9), till skillnad från EFS’
ledning och LO.
– Vi ska ha rätt att vidta stridsåtgärder, men då ska det ﬁnnas en proportionalitet i kraven, sade Anna Ekström.
Även när det gällde tjänstedirektivet har SACO en annan
uppfattning än LO och TCO.
– Vi tycker att fördelarna övervägde. Våra medlemmar
tjänar på en ökad tjänstehandel i Europa.

Detta är en informationsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.

Ella Niia, ordförande Hotelloch Restaurang Facket

»Konsumentmakt och
ansvarsfull turism«
En kortlivad men het fråga på EFS-kongressen gällde prostitution och om fackförbunden i Europa borde organisera de
prostituerade.
– Det vore förödande och det tar jag avstånd från, säger Ella Niia, ordförande för
Hotell- och Restaurang Facket.
– Prostitution och trafﬁcking handlar inte
om löner. Det handlar om kvinnors underordning och om människohandel. Vi kan
inte legitimera prostitution genom att ge

Lars-Anders Häggström,
ordförande Handels

»Gör hemläxan och organisera ﬂer medlemmar«
– Så länge vi förmår teckna bra kollektivavtal så länge fungerar vår ”ﬂexicurity”, med både ﬂexibilitet och trygghet,
säger Lars-Anders Häggström, ordförande i Handels.
»Flexicurity« var ordet för dagen från EUkommissionen på kongressen i Sevilla.
Där talade både EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosso och kommissionären i EU för arbetsmarknad, sociala frågor och lika villkor Vladimír Śpidla
om detta ”ﬂexicurity”. Det var deras
lösning på Europas problem med tillväxt,
generationsskifte och strukturomvandling
på arbetsmarknaden.
I debatten om ﬂexicurity, tycker LarsAnders att man hamnade lite snett.

Sture Nordh, ordförande TCO:

Nordiskt nej till lagstiftade
minimilöner i EU
När Sture Nordh äntrade talarstolen på
EFS-kongressen var det för att framföra
de nordiska fackförbundens åsikt om minimilöner i lag.
– Vi säger nej till lagstiftade minimilöner
i EU, sade han.
– I vårt fall och i många andra länder skulle
införandet av en enhetligt europeisk lagstiftad miniminivå försvåra möjligheterna
till att upprätthålla kollektivavtalen, som är
en viktig del av det fackliga medlemskapet.
Han vill att EFS ska arbeta för att medlemmarna ska kunna stödja varandra för
en lön att leva på, men inte så att det stör
de olika metoderna för att träffa avtal.

– Det var liksom alltid någon annan som
skulle göra något, inte den egna fackliga
organisationen. Men det fackliga arbetet
bottnar i att man har många medlemmar.
– Jag säger, gör hemläxan och organisera ﬂer medlemmar! Så länge vi förmår
teckna bra kollektivavtal, så länge fungerar vår ﬂexicurity.
Lars-Anders är också kritisk mot de
åsikter som fördes fram av Europeiska
Centralbankens chef, Jean-Claude Trichet.
– Den där Trichet! Han tycker vi ska hålla
igen på lönerna i servicesektorn för att få
ﬂer jobb. Släng dig i väggen, säger jag.
– Han påminner mig om dem som säger att vi inte kan leva på att tvätta skjortor åt varann. Kan någon förklara varför vi
inte kan leva på det? Om det ﬁnns pengar
och det är en växande sektor?
– Men nej, när tjänstesektorn vill ha
betalt då är det för dyrt. I stället gör den
borgerliga regeringen i Sverige nu något
så idiotiskt som att subventionera hembiträden.

– Olikheterna mellan länderna är för
stora för en gemensam minimilön i lag,
säger han.
Alternativet med europeiska löneavtal
var inte aktuellt på kongressen. I dag är
det inte möjligt att träffa kollektivavtal
på europanivå om minimilöner, eftersom
det inte ﬁnns några arbetsgivare som kan
träffa sådana avtal.
– Ska vi nå framgång måste vi bygga på
de olika system för förhandlingar och påverkan av minimilönerna som ﬁnns i våra
respektive länder, säger Sture Nordh.
I Tyskland har framväxten av låglönejobb, främst i östra Tyskland gjort att kraven på lagstadgade minimilöner växt inom
de tyska fackföreningarna. Men samma
vecka som EFS hade sin kongress sade
Angela Merkel ett stort nej till varje form av
minimilön i tysk lag.
– Jag vill stödja förslaget om ett samspel

dem rätten att organisera sig, säger Ella Niia.
Inom Hotell- och Restaurang Facket och
dess international driver man på för en
ansvarsfull turism så att resebyråerna upphandlar tjänster där det är schysta villkor
för personalen, att de har rätt att organisera sig, bra löner och bra arbetsmiljö.
– Vi tror att konsumenterna har makt att
ändra villkoren i arbetet för de anställda
på hotell och restauranger, säger Ella Niia.
Hotell- och Restaurang Facket har publicerat ”Schysta listan” över restauranger
och hotell för att deras kunder ska kunna
kolla upp om de har kollektivavtal och bra
villkor för de anställda.
– Jag märker att det behövs en bred
folkbildning om varför vi behöver kollektivavtal och för att få folk med i facket i Sverige och i hela Europa, säger Ella Niia.
Ett exempel är den fackliga konﬂikten
med restaurangen Wild and Fresh i Göteborg som inte ville teckna kollektivavtal.
– Det visade sig att det är få som vet vad
kollektivavtalen är. Det är allvarligt. Hur ska
vi få folk att engagera sig i facket när de
inte vet vad som är basen i vår verksamhet?
Jämställdhet är en hjärtefråga för Ella.
– Ett av de stora problemen i besöksnäringen är att främst kvinnor har ofrivillig deltid. Det är ingen bra grund för jämställdhet.
Kvinnornas ställning på jobbet avspeglades på EFS-kongressen. Där var det 19
delegationer som inte innehöll en enda
kvinna. Men det går åt rätt håll. I år var det
37 procent kvinnor, senast var det 29 procent bland ombuden till kongressen.
– Inom Hotell och Restaurangs international har man antagit en regel om att en
viss andel av delegaterna ska var kvinnor,
säger Ella Niia.

Lars-Anders Häggström tycker att det är
viktigt att åka till EFS’ kongress eftersom
det ger en förståelse för fackliga ståndpunkter i andra länder i Europa, ofta helt
andra åsikter än den svenska fackföreningsrörelsens.
– Vi vill inte ha lag om minimilöner i
Sverige, men jag kan förstå att de vill ha
det i Rumänien, så eländigt som de har
det där. Men herregud, man måste börja
med att organisera medlemmar. De har
inte gjort hemläxan.
LO står bakom hela EFS’ tjocka handlingsprogram för de närmaste fyra åren.
Det är bara ett par punkter där LO har
avvikande mening. Det gällde bland annat minimilöner och frågan som Nederländerna tagit upp om att facket borde
organisera de prostituerade.
– Då gick Ulla Lindkvist upp och krävde
att det skulle strykas ur handlingsprogrammet. Så Hollands förslag, som jag fortfarande inte kan förstå, är nu borttaget, vilket är
en fröjd, säger Lars-Anders Häggström.

mellan EFS och den nationella nivån. EFS
behöver öka trycket i de länder där man
agerar för att öka minimilöner, till exempel
Tyskland, säger Sture Nordh.
– Alla anställda i Europa ska ha en lägsta lön som det går att leva på. Samtidigt
måste Europafacket ställa krav när det
gäller rätten att förhandla kollektivt. Vi vill
understryka det Wanja sade igår att det är
oerhört viktigt att sätten att reglera löner
och villkor kan variera från land till land.
Den nordiska hållningen är att det måste
ske förbättringar för löntagarna i Tyskland
och i andra länder.
– Men inte till priset av de villkor vi kämpat oss till. Det gäller att bygga upp bättre
villkor utan att pressa tillbaka dem som
redan har bättre villkor.
Sture Nordh kommenterade också valet
av Wanja Lundby-Wedin till EFS-ordförande.
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Maria Paz Acchiardo,
integrationsansvarig, LO

»Arbetare får inte ställas mot
arbetare«
Att alltid bekämpa rasism, diskriminering och
främlingsﬁentlighet, var en av huvudpunkterna
i handlingsplanen som EFS-kongressen antog.
– Vi har ett löntagarkollektiv i Europa med
människor från helt skilda bakgrunder och
länder som bestämt sig för att gå samman. Det
är kärnan i det europeiska fackliga samarbetet,
säger Maria-Paz Acchiardo.
Maria-Paz Acchiardo är integrationsansvarig på
LO och tidigare kultur- och idrottsborgarråd i
Stockholm, med en uppväxt i Chile och Sverige.
Förutom att det ger henne ett globalt perspektiv
var det väldigt praktiskt för LO-delegationen på
EFS-kongressen i Sevilla att en av dem talade ﬂytande spanska.
– Oavsett bakgrund, språk och hudfärg så är det
något som förenar oss. Det är vår gemensamma
ställning i förhållande till arbetsgivaren och kampen om våra villkor, säger Maria-Paz Acchiardo.
– Den kampen kräver enighet inte olikhetstänkande, kampen måste föras oavsett det som på
ytan kan tyckas skilja oss åt som namn, hudfärg
och språk. Arbetare får inte ställas mot arbetare!
Man är mer medveten om behovet att arbeta
mot diskriminering i europeiska sammanhang än i
Sverige, menar Maria-Paz Acchiardo.
– Diskriminering hänger samman med det fackliga löftet. Att tillåta diskriminering är att tillåta
sämre villkor. Då är vi inne i dumpningsspiralen.
– Alla former av diskriminering är oförenliga
med det fackliga löftet. Om man tillåter sämre löner eller sämre villkor för vissa grupper då bryter
man det fackliga löftet på vilken nivå det än sker,
på en arbetsplats, i Sverige eller i Europa.
Ett exempel hon tog upp på det interna fackliga
arbetet mot diskriminering var representationen av
migranter och arbetare från Afrika på kongressen.
– När jag tittar ut över salen här på kongressen
har jag svårt att se att deras erfarenheter ﬁnns
närvarande här, detta trots att svarta arbetare är
en inte oansenlig del av arbetarklassen i Europa.
– Vad beror det på? Har man det sämst ställt så
är det kanske en längre resa att få vara med och
tala om hur det förhåller sig och påverka. Blir man
bara sedd som en företrädare för en färg eller en
nationalitet blir det ännu svårare att få företräda
hela arbetarkollektivet.
– Därför är det viktigt att löntagarna i Europa
arbetar också med den interna demokratin.
Främlingsﬁentliga åsikter och partier växer i
Europa, och politiker som Le Pen i Frankrike får
efterföljare i allt ﬂer länder.
– Politiskt är olikhetstänkandet direkt farligt,
om man följer linjen att vi inom arbetsklassen
är olika inom klassen. Det är vår ställning som
förenar oss oavsett hårfärg, kön eller bakgrund,
säger Maria-Paz Acchiardo.

– Wanja kommer att ta Europa med
storm, säger han.
– Jag är jätteglad för Europafacket, och
glad som svensk. Även om vi inte är med i
samma organisation känner jag en liten del
i detta och är glad tillsammans med kollegorna i LO.
Sture Nordh hoppas att Wanja LundbyWedin kommer att ge en helt annan bild av
Europafacket.
– Hon visar att det inte bara är män som
är med. Och hon kommer att bli otroligt
viktig för förståelsen i Europa av olika avtalssystem och för hur vi kan bidra till att
förbättra medlemmarnas villkor i Europa,
säger han.
– Wanja underströk också att förändringar i företagen måste ske med trygga
villkor för löntagarna. Detta perspektiv är
oerhört betydelsefullt, säger Sture Nordh.

Intervju: Wanja Lundby-Wedin: nyvald ordförande för EFS ● Sidan 6

FOTO: KRISTIAN POHL

Detta är en informationsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.

6

– Äntligen en kvinna i ledningen för Europafacket, säger en
stolt Wanja Lundby-Wedin på plats i Sevilla, alldeles nyvald till
ordförande av en enig kongress. Hennes meriter för den nya
ordförandeposten i Europafacket är tunga. Hon har varit ordförande i LO i sju år och suttit tretton år i Europafacket styrelse.

»Facklig organisering,
höjda minimilöner
och trygghet
i förändring«
John Monks, generalsekreterare i EFS,
leder EFS’ arbete till vardags från sitt kontor i Bryssel.
– När medlemmarna i EFS insåg att Wanja Lundby-Wedin var intresserad av uppdraget som ordförande för EFS upphörde
all diskussion. Hon var någon alla omedelbart kunde enas om, sa John Monks när vi
sågs i Bryssel veckan före kongressen.
– Hon är populär, intelligent, intresserad,
hängiven och mycket respekterad inom hela
fackföreningsrörelsen i Europa och jag tror
att hon kommer att bli en utomordentlig
ordförande för EFS, sa han.
Wanja Lundby-Wedin var därmed den
enda ordförandekandidaten och valdes
med över 90 procent av rösterna på kongressen i den traditionellt slutna omröstningen.
– Jag är glad att de valde mig, inte för
min egen skull, utan för oss alla, för kvinnorna och för att jag är en arbetare, inte en
akademiker, som en del fackliga kamrater i
EFS, säger Wanja Lundby-Wedin, som efter
en mycket hastig lunch skyndat till den
utlovade intervjun i LOs monter i mässhallen på EFS’ kongress.
De fackliga kamraterna hon tänker på
är kanske akademiker som John Monks, som är doktor i ekonomisk historia,
eller på SACOs ordförande som är jurist.
Vilka är de viktigaste fackliga frågorna i
Europa tycker du?
– Det är samma frågor i hela Europa som
i Sverige, svarar Wanja Lundby-Wedin.
Viktigast är att organisera medlemmar, att

höja minimilönerna och att få en trygghet i
strukturomvandlingen när jobb ﬂyttar och
förändras.
– Även om Sverige har den högsta organisationsgraden i Europa är det viktigt
att vi inte slår oss till ro. Både LO och hela
Europafacket behöver en organisationskampanj för att öka antalet medlemmar.
Det ﬁnns länder där medlemskapet är
nere i åtta, tio procent. Förbunden och vi
alla inom EFS behöver ta kampen för ökad
organisering på allvar.
– Medlemskapet i fackföreningen är viktigt både för den enskilda som behöver den
trygghet i arbetet som medlemskapet ger.
Det är förutsättningen för att de ska kunna
utnyttja de fackliga rättigheterna på arbetsplatserna.
– Men det är också viktigt att gå med i
facket, eftersom organisationen behöver
det. Kollektivets styrka ökar ju ﬂer som är
med, det är ett ömsesidigt stöd mellan den
enskilde och fackföreningen.

Minimilönerna är den andra viktiga frågan för löntagarna i Europa och i Sverige.
I Europa har många länder lagstadgade

»Europa kan aldrig blir världens mest konkurrenskraftiga ekonomi om utvecklingen
av företagen ska ske på löntagarnas bekostnad«

minimilöner. Och i Finland har man ett system där kollektivavtal blir allmängiltiga.
– De ﬂesta länder i Europa har ganska
svaga kollektivavtal. De är beroende av att
få statligt reglerade minimilöner.
– Nu har vi tagit beslut på kongressen att
EFS ska verka för att stärka minimilönerna
i hela Europa oavsett om de bestäms i lag
eller avtal.
Starka minimilöner som räcker till att
leva på är precis lika viktig i Sverige som i
hela EU. I Sverige bestäms minimilönerna
i förhandlingar mellan arbetsgivarna och
fackförbunden.
– När den borgerliga regeringen i Sverige omformar trygghetssystemen och gör
a-kassan dyrare, så har det blivit oerhört
viktigt att hålla uppe lägstlönerna. I årets
avtalsrörelse i Sverige är därför stärkta
lägstlöner en huvudfråga, säger Wanja
Lundby-Wedin.

Hennes tredje fråga handlar om trygghet
i förändring. När jobb försvinner och nya
skapas gäller det att skapa en trygghet i
omvandlingen för löntagarna.
– I Sverige har fackföreningsrörelsen en
positiv syn på strukturomvandling. Vi har
mött den med en solidarisk lönepolitik som
till och med drivit på utvecklingen i ekonomin.
Den solidariska lönepolitiken innebär i
stora drag att fackföreningarna kräver lika
lön för lika arbete och inte går med på att
sänka lönerna för att rädda jobb i olönsamma branscher eller företag. Detta kopplas

med en politik för trygghet i omställningen
för den enskilde med möjligheter till utbildning, ekonomisk trygghet, och politik för
full sysselsättning så att det ﬁnns nya jobb
att gå till.
Men det har inte varit helt lätt att få med
sig medlemmarna inom EFS att bli positiva
till strukturomvandling, berättar Wanja
Lundby-Wedin.

– Vi i Sverige har skapat en trygghet i förändring, så för oss har det gått bra att vara
positiva. Men det är lätt att förstå varför
man är så skeptisk inom fackföreningsrörelsen inom EU mot strukturomvandling
när det inte ﬁnns denna trygghet i omställningen, säger hon.
– Europa kan aldrig blir världens mest
konkurrenskraftiga ekonomi om utvecklingen av företagen ska ske på löntagarnas
bekostnad, säger Wanja och skyndar vidare
till nästa möte där hon ska leda en presskonferens som hålls på engelska och franska om Vaxholm och strejkrätten för alla
löntagare i Europa. ●
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”Det är för
tidigt att öppna
champagnen”
Wanja Lundby-Wedin ledde
presskonferensen när nyheten
om generaladvokaternas uttalande om konﬂikträtten i fallen
Viking Line och Vaxholm/Laval
kom till kongressen i Sevilla. Medier från hela Europa trängdes i
en knökfull lokal för att höra vad
fackföreningsrörelsen i Europa
hade att säga.
– Vi har inte bett att få upp
strejkrätten på en EU-nivå, sa
Wanja Lundby-Wedin.
– Vi ville att EG-domstolen
skulle säga att varje land ska
ha egna regler för sin strejkrätt.
I Sverige har vi en modell med
kollektivavtal kopplat till strejkrätten. Om EG-rätten säger nej
till strejkrätten skulle hela vårt
system för arbetsmarknaden falla. Nu är våra medlemmar mycket oroade över utvecklingen och
vill försvara kollektivavtalen.
Erland Olauson, LOs avtalssekreterare, var med på presskonferensen. Han pekade på en
positiv del i yttrandet.
– Det här är kanske första
gången som EU uttalat att vi har
rätt att vidta stridsåtgärder. Det
är en landvinning.
John Monks, generalsekreterare EFS, lyfte det negativa i att
generaladvokaten kräver proportionalitet i stridsåtgärderna.
– De nationella domstolarna
måste då bedöma om strejken
är förenlig med EU-lagarna.
– Det är för tidigt att öppna
champagnen, men i dag är vi
ändå glada att vi är ett steg
på vägen mot en EG-rätt som
stöder att vi försvarar arbetare
oavsett nationalitet och stöder
att vi vidtar åtgärder mot social
dumping, sa John Monks.

»Vi ska kämpa för starka lönegolv i Europa«
Eldprovet för Wanja Lundby-Wedin var när hon strax
före ordförandevalet deltog i en rundabordsdebatt med
de tunga männen inom EU som Jean Claude Trichet, den
mäktiga ordföranden i europeiska centralbanken, ECB,
Jürgen Peters, ordförande i det tongivande tyska IG Metall, och Guglielmo Epifani, generalsekreterare i CGIL,
Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Temat var
»lönepolitik i den europeiska monetära unionen«.
Som läsaren väl vet så är Sverige
inte med i den monetära unionen,
vi har behållit den svenska kronan, så det var nog med blandade
känslor Wanja Lundby-Wedin från
svenska LO kastade sig in i debatten. Till en början var det en lång
uppförsbacke eftersom Wanja ﬁck
ordet sist, efter de tre herrarna,
först efter att Trichet fått ordet
igen av moderatorn, George Parker från Financial Times.
Trichet talade utförligt och
oupphörligt på franska om vikten
av stabila priser och att parterna
på arbetsmarknaden måste ta
ansvar för att inte öka lönerna och
att acceptera lägre löner för okvaliﬁcerade jobb.
IG Metalls ordförande Jürgen

Peters sade på tyska att detta var
en spökdiskussion eftersom det
inte syns skymten av någon inﬂation och löntagarna får betala dyrt
med låga löneökningar för prisstabiliteten och att löneandelen i
ekonomin sjunker.
– Folk har inte råd att konsumera och då går det inte bra i ekonomin. Ni i ECB kan inte skylla allt
på lönerna. Det är en saga att låga
löner ger jobb, sade Jürgen Peters.
Epifani höll på italienska med
Trichet om att det är viktigt med
stabila priser inte minst för pensionärerna, men tillade:
– I trettio år hat vinsten av produktivitetsutvecklingen gått till
företagen, och obalansen fortsätter. Lönerna måste kopplas till pro-

duktiviteten, och vi behöver öka
efterfrågan på hemmamarknaden.
Efter dessa tunga inlägg ﬁck
Wanja Lundby-Wedin frågan på
engelska av moderatorn: Och hur
ser debatten ut i Sverige?
Inte precis en önskefråga, det
kom inte till exempel någon fråga
om hennes syn på kopplingen
mellan arbetslöshet och inﬂation.
Eller om det är bättre eller sämre
att stå utanför euroland för löntagarna i Sverige. Men Wanja blev
inte svaret skyldig.
– Sverige har sagt nej till euron i en
folkomröstning men vi ﬁnns ändå
med i samma monetära regim som
resten av EU sedan vi gick med i EU
1995, sa Wanja Lundby-Wedin.

je land. Det är viktigt att det ﬁnns
skyddsregler så att ingen drivs ut
i fattigdom. Minimilönerna ska
stärkas oavsett om det sker med
statens hjälp eller via kollektivavtal. Europafacket ska kämpa för
starka golv. Det är en facklig kärnfråga, sa Wanja Lundby-Wedin.

– Vi har anpassat oss till låg inﬂation och det har fått full acceptans
eftersom det gav oss reallöneökningar. Baksidan är ökade löneskillnader och att det är svårt att angripa
arbetslösheten med full kraft.
– I den nya ekonomin är det
oacceptabelt att ställa grupp mot
grupp och kampen mot lönediskriminering är gemensam i hela EU.
– Europafackets roll är att hävda
starka minimilöner i Europa i var-

»Vi kan aldrig konkurrera med omvärlden med lägre löner.
Vi ska konkurrera
med social sammanhållning och trygghet
som faktiskt skapar
tillväxt i sig.«

Då gick frågan om minimilöner
vidare till Trichet.
– Vi tar inte ställning till minimilöner, men… det är viktigt att
inte skapa arbetslöshet genom
högre löner för arbetare och ungdomar med lägre färdigheter och
okvaliﬁcerade jobb. Det är viktigt
att skydda dem som inte skulle få

något jobb alls om man införde
höga minimilöner.
Sedan kritiserade Jürgen Peters
bankchefen Trichet för att ECB alldeles för ensidigt bara stirrar på
inﬂationen, medan arbetslösheten
förblir hög utan åtgärd.
– Ni behöver både hålla nere
inﬂationen och öka sysselsättningen. Men ni uppför er som om ECB
bara har ett enda mål. Målen för
ECB är också ökad sysselsättning
och tillväxt i ekonomin.
Wanja Lundby-Wedin instämde
och tillade att det är viktigt att både
driva på en ökad produktivitet i
ekonomin och samtidigt se till att
det ﬁnns en trygghet i förändring.
– Vi kan aldrig konkurrera med
omvärlden med lägre löner. Vi ska
konkurrera med social sammanhållning och trygghet som faktiskt
skapar tillväxt i sig.
Trichet ﬁck sista ordet, som
handlade om prisstabilitet för en
hållbar sysselsättning.
– Jag ska inte fråga Spanien vad
ni hade för ränta innan ni införde
euron, retades han med värdfolket
och avslutade med orden:
– Jag lyssnar noga och uppskattar dialogen. ●
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Facket vann första ron
Erland Olauson, avtalschef LO

”Djävulen sitter i detaljerna”
Löntagarna har rätt att strida, men bara enligt de regler EU
ställt upp. Det tycker generaladvokaten i EG-domstolen som
under kongressveckan i Sevilla uttalade sin syn på Vaxholmsmålet mellan Byggnads, Elektrikerförbundet och det
lettiska företaget Laval un Partneri.
Erland Olauson, LOs avtalssekreterare börjar med att kommentera det
positiva i yttrandet.
– För första gången har det slagits fast
att rätten för löntagarna att vidta fackliga stridsåtgärder är en grundläggande
rättighet som skyddas av EG-rätten.
– Nästa positiva sak är att generaladvokaten slår fast rätten att strida mot
social dumping. Den
striden har två sidor.
Det är bra både för de
underbetalda arbetarna och för dem som
skyddar sina villkor och
löner mot dumping.
– Positivt är också att Erland
generaladvokaten anser Olausson, LO
att Sverige implementerat EG-direktivet om utstationering på
ett bra sätt.
– Den fjärde positiva punkten är att
generaladvokaten anser att Lex Britannia är förenligt med EG-rätten. (Lex
Britannia innebär att kollektivavtal som
ingås för arbete i Sverige gäller även om
det strider mot ett tidigare ingånget kollektivavtal).
Vaxholmsmålet skickades till EGdomstolen av Arbetsdomstolen, som
ställde två frågor:
1. Har vi implementerat utstationeringsdirektivet på rätt sätt?
2. Är Lex Britannia förenligt med EGrätten?
Båda frågorna besvaras med ja av
generaladvokaten.
Därmed har de fackliga organisationerna vunnit en viktig delseger på vägen
till målet i EG-domstolen. Men det ﬁnns
en hake. Generaladvokaten villkorar
rätten till stridsåtgärder. De ska utformas
med proportionalitet, anser han. Och här
blir det lite snårigt. Generaladvokaten
anser att det bara är krav som stämmer
med utstationeringsdirektivet som är
proportionella. Det går alltså bra att ställa krav på att löner och villkor ska vara
samma som för svenska arbetstagare
– men bara om de ﬁnns med i utstationeringsdirektivet. Inte annars. Det kan se ut
som en detalj, men som Erland Olauson
säger, ”djävulen sitter i detaljerna”.

Om det ﬁnns något annat i avtalet
än det som regleras i utstationeringsdirektivet, till exempel ett bra boende,
då faller det utanför utstationeringsdirektivet. Då kan EG-domstolen kanske
pröva avtalet mot EG-fördraget för den
fria rörligheten.
– Det blir helt vettlöst, säger Erland
Olauson.
Han ger ett exempel : I Byggnads kollektivavtal på 120 sidor står det på sidan
22 en rad om rätt till rinnande kallt och
varmt vatten. Då kan arbetsgivaren hävda att det strider mot EG-rätten eftersom
det inte ﬁnns med i utstationeringsdirektivet, och då får Byggnads en fredspliktsinvändning på halsen. Den kan tas upp i
Arbetsdomstolen, som kanske säger att
man först vill fråga EG-domstolen.
– Det kommer att leda till cykelställsfrågor i EG-domstolen om den ska ta
ställning i detalj till alla kollektivavtal
i alla EU-länder. Det blir helt befängt!
säger Erland Olauson.

I Sverige vill vi inte att staten ska lägga
sig i kollektivavtalen. Men nu överprövas de utländska villkoren i EG-domstolen. Det ﬁnns risk att denna statliga
överprövning sprider sig till avtalsrörelsen i Sverige.
– Kommer arbetsgivarna då att kunna
hävda att olika krav inte är proportionella och kunna ta upp avtalen i Arbetsdomstolen, undrar Erland Olauson.
– Vi på LO tycker inte att Arbetsdomstolen ska var smakdomare om
proportionaliteten, säger han.
Han har noterat att SACO är positiva
till kravet på proportionalitet.
– Det beror på att de så sällan vidtar
stridsåtgärder. Vi andra som är fackliga
organisationer tvingas ta till strid då
och då och därför inser vi vilka svårigheter som skulle följa av en proportionalitetsprövning, konstaterar han.
När generaladvokaten yttrat sig dröjer det ett antal månader innan målet
kommer upp i EG-domstolen. ●

»Generaladvokaten ger ett glädjande stöd till
den svenska modellen och samtidigt en nyttig
näsbränna åt Svenskt Näringsliv och Sveriges
Byggindustrier.«
Byggnads ordförande Hans Tilly i en första kommentar till yttrandet av
generaladvokaten i EG-domstolen om Vaxholm/Lavaltvisten

EFS’ PRESSMEDDELANDE OM GENERALADVOKATERNAS YTTRANDE OM Vaxholm/
LAVAL- OCH VIKING-MÅLEN
”Det här är goda nyheter för fackföreningsrörelsen och Europa. Den fackliga rätten att
vidta stridsåtgärder för att tvinga ett företag från ett annat medlemsland att följa kollektivavtal har värnats. Generaladvokaten har också godkänt fackliga stridsåtgärder
för att hindra ett företag att utlokalisera till ett annat land. Vi ska studera detaljerna
noga men dessa är viktiga landmärken och ett positivt uttalande för alla fackföreningar i Europa och för Europa.”
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den i Vaxholmsmålet
Dan Holke, LO/TCO Rättsskydd

Vad handlar konﬂikten
i Vaxholm om?
– Lavalmålet är första gången
som EG-domstolen prövar
rätten till stridsåtgärder på
arbetsmarknaden. Därför
är det principiellt viktigt för
fackföreningsrörelsen i hela
Europa, säger Dan Holke som
är chef för LO/TCO Rättsskydd
och i detta mål företräder Elektrikerförbundet. Här berättar
han om bakgrunden till målet
i EG-domstolen om striden i
Vaxholm.

ILLUSTRATION: ANDERS WESTERBERG

– Den lettiska arbetsgivaren Laval

Europas löntagare kämpar för den femte friheten i EU: rätten att vidta fackliga
stridsåtgärder för att försvara kollektivavtalen mot social dumping.
Ur PRESSMEDDELANDE från Svenska Byggnadsarbetareförbundet
och Svenska Elektrikerförbundet
»Byggnads och Elektrikerna välkomnar
att Generaladvokatens utlåtande nu
kommit och att målet därmed kommer
närmare ett slutgiltigt avgörande i EGdomstolen.
Det är mycket positivt att Generaladvokaten anser att rätten att vidta
fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet och att det svenska
systemet och Lex Britannia är förenliga med EG-rätten. Det är också positivt att Utstationeringsdirektivet anses
korrekt implementerat i Sverige.
Vi delar dock ej Generaladvokatens
uppfattning att de enskilda avtalsvill-

koren i kollektivavtalen skall prövas
vid bedömning av den fria rörligheten.
En sådan ordning innebär betydande
praktiska problem och hinder.
Vi utgår från att EG-domstolen i sitt
slutgiltiga avgörande senare i år kommer att fastslå att diskriminering av
utstationerad arbetskraft inte är tilllåten och att fackliga stridsåtgärder får
vidtas för att förhindra sådan diskriminering, säger de fackliga organisationernas ombud Peter Kindblom och
Dan Holke i en gemensam kommentar
till yttrandet.«

un Partneri vägrade teckna ett vanligt
svenskt kollektivavtal med Byggnads.
Då vidtog Byggnads stridsåtgärder och
Elektrikerförbundet vidtog sympatiåtgärder för att stödja
Byggnads, säger Dan
Holke.
Företagets villkor för
att gå med på att teckna
ett kollektivavtal var
att bestämma lönerna
redan när avtalet teck- Dan Holke,
nades, i stället för som LO-TCO Rättsbrukligt inom bygg- skydd
branschen först senare
och lokalt under fredsplikt. Företaget
krävde att få betala endast 109 kronor
i timmen. Genomsnittslönen för de som
utförde detta arbete i Stockholmsområdet var då 145 kronor i timmen. När
företaget krävde 109 kronor krävde
Byggnads genomsnittet på 145 kronor.
– Laval påstår att de är särbehandlade på grund av att Byggnads sade nej
till att teckna ett avtal på 109 kronor i
timmen. Men sanningen är att Byggnads aldrig tecknar avtal på den nivån.
Byggnads behandlar alla arbetsgivare
lika. Företaget vägrade teckna kollektivavtal och då utbröt konﬂikten.

Arbetsgivaren stämde fackförbunden
till Arbetsdomstolen för att häva konﬂikten. Men arbetsdomstolen sa nej till
det i sitt interimistiska beslut eftersom
Byggnads stridsåtgärd solklart är tillåten enligt svensk lag. Men när domstolen sedan skulle avgöra målet slutligt
skickade man frågan vidare till EGdomstolen för att den skulle avgöra om
den svenska lagen strider mot EG-rättten i detta fall.
– Frågorna till EG-domstolen gäller: Är det tillåtet att vidta stridsåtgärder för att förmå en arbetsgivare som
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tillfälligt bedriver verksamhet i landet
att teckna samma kollektivavtal som
arbetsgivare i värdlandet normalt är
bundna av? Och är Lex Britannia förenlig med EG-reglerna, dvs om det
är tillåtet att vidta stridsåtgärder mot
utländska företag i Sverige som har kollektivavtal i ursprungslandet? Eller strider det mot reglerna om fri rörlighet för
tjänster inom EU? Den första frågan har
betydelse för alla arbetstagare i Europa
medan frågan om lex Britannia framförallt har betydelse i Sverige.

Dom i AD
EG-domstolens dom är inte en rekommendation. Den avgör också för ADs del
om Sveriges lagar och avtal är förenliga
med EG-rätten. Men det kan tillkomma
annat i AD som påverkar domslutet där,
som konkreta bevis eller annat. Även om
det visar sig att EG-domstolen ﬁnner att
svensk lag i något avseende inte är förenlig med EG-rätten så är det inte säkert
att det får betydelse för målets utgång.
Däremot kan det få betydelse för framtida möjligheter till stridsåtgärder.

Viking Line
– Det ﬁnns ett parallellt fall till Laval i
EG-domstolen som också prövar rätten
till stridsåtgärder och det handlar om Viking Line. Där anser arbetsgivaren att det
ﬁnska facket inte ska ha rätt att kräva
ﬁnska kollektivavtal för sina medlemmar
om Viking ﬂaggar ut sina färjor.
Arbetsgivaren säger öppet att deras
syfte enbart är att sänka lönerna och öka
sin lönsamhet. De menar att reglerna om
fri rörlighet innebär att EG-rätten hindrar
facken från att hävda sina medlemmars intressen och kräva kollektivavtal.
EU-kommissionen har yttrat sig och de
håller inte med arbetsgivaren. Det målet
kommer att avgöras av samma domare i
EG-domstolen som Laval. Dom i de båda
målen kommer att meddelas samma dag.

Allan Larsson om EUs energi- och klimatpolitik ● Sidan 11
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EFS’ svar till de strejkande bilarbetarna på Delphi
FOTO: SCANPIX

Trygghet för
löntagare i
omställning
Den röda tråden under EFS-kongressen i Sevilla handlade om
hur löntagarna i Europa kan bidra till att bygga upp ett socialt,
hållbart och solidariskt Europa. Ett vägval är då om marknaden ska få styra världsdelen mot låglönekonkurrens och social
dumping, eller om löntagare, EU-länderna och arbetsgivarna i
Europa ska samverka för tillväxt, ökade reallöner, bra miljö och
full sysselsättning med trygghet i omställning.
En huvudfråga på kongressen var hur
man ska möta omstruktureringar och
nedläggningar. Hur ska de anställda
möta krisen när jobb ställs mot löner
och villkor?
José Manuel Barrosso, EU-kommissionens ordförande, talade om ”change”
– de kommande förändringarna i Europas ekonomi som borde mötas med
”ﬂexicurity”, en positiv inställning till
förändring hos löntagarna.
Wanja Lundby-Wedin klargjorde att
löntagarna i Europa absolut inte kan
ställa upp på någon ﬂexibilitet om de
inte samtidigt får trygghet i omställningen.
Som på beställning ﬁck kongressen
omgående visa i praktisk handling var
den stod. Bara några mil bort strejkade
bilarbetarna på Delphifabriken i Cádiz
i protest mot att företaget beslutat att
lägga ner fabriken utan minsta samråd
med de anställda.
Solidaritetsdag. På kongressens första
dag hade EMF, Europeiska Metallarbetarefederationen en solidaritetsdag för
arbetarna på Delphi.
– Man måste behandla folk med
respekt. Man kan inte bara ställa de
anställda och facket inför fullbordat
faktum, sa Stefan Löfven, ordförande
för IF Metall, och ombud för EMF på
kongressen.
Förändring är nödvändigt, men det
ska ske på rätt sätt med bra villkor för
de anställda.
– Om vi behållit företag vi haft för femtio år sedan, då hade vi också haft den
tidens välfärd i dag, sa Stefan Löfven.
– Det håller inte. Vi kommer att ha
omställningar också i framtiden, men
det ska vara en omstrukturering där
löntagare behandlas väl, får vara med i
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processen och vara delaktiga, sa Stefan
Löfven.
Frågan går till Leif Håkansson, LOs
tredje ordförande med ansvar för strukturfrågor.
Bilarbetarna strejkar i Cadiz för att
rädda jobben. Tror du att de kommer
att lyckas?
– Nej det tror jag inte, säger Leif
Håkansson. Kraven på strukturomvandling från kapitalismen är för stor
för att de ska lyckas.
– Därför säger vi att man måste ha en
social trygghet kopplad till strukturomvandling för att undvika fackliga åtgärder som ofta ändå kommer att misslyckas.
– Det tragiska i dessa proteståtgärder
som ställer krav på ersättning är att de
blir inte långsiktigt hållbara. Det man
kan få igenom är på kort sikt.
– Man behöver i stället en arbetsmarknadspolitik som kan ta hand om strukturomvandlingen, dessutom måste företagen ta ett socialt ansvar så att de arbetare som blir arbetslösa får en utbildning
så de kan ta de nya jobben som växer
fram. Annars tvingas vi konkurrera med
sämre löner och villkor. Och det är inte
den europeiska modellen.
– De fackliga organisationerna måste
utveckla ett tidigt varningssystem så att
de förtroendevalda på företagen kan
upptäcka företagsnedläggningar i god
tid så att de kan vidta åtgärder gentemot företag och politiker.

Stöd för de strejkande. Andra dagen
kom en delegation av bilarbetarna från
Cádiz till Sevilla för att få stöd. Kongressen bröt förhandlingarna och antog
genast ett uttalande till stöd för de strejkande. Man fördömde bilföretagets
agerande att utan samråd bara slå igen
fabriken, och krävde att de anställda
skulle få delta i besluten, och få ersättning och stöd för omställning till nya
jobb.
– Stängningen av Delphifabriken visar
behovet av en europeisk lag som jämställer fackföreningar och företag. Fackföreningarna måste kunna förutse och hantera strukturomvandling så att förändringarna sker på ett socialt ansvarsfullt
sätt, uttalade EFS-kongressen.
Ordförande för EU-kommissionen
José Manuel Barrosso, som varit gäst
på EFS-kongressen lovade på stående
fot i spansk TV att stödja den spanska
regeringen för att möta krisen i Delphifabriken.

Europafackets kongress antog ett uttalande till stöd för de strejkande bilarbetarna i Cadiz.
Europa behöver en arbetsmarknadspolitik som ger arbetare trygghet vid strukturomvandling.

– EUs verktyg för omstrukturering
måste förbättras. Inget enskilt land klarar det på egen hand, sade Barrosso till
spansk TV.
Till ESF-kongressen sade han också
ﬁna ord om att den sociala dialogen är
oumbärlig för att Europa ska utvecklas
och nå framgång.
– Som löntagarnas ombud bör ni
vara med bland pionjärerna för det
nya Europa vi bygger tillsammans – ett
Europa med framgång, solidaritet, fairness och partnerskap.
När EFS’ generalsekreterare John
Monks öppnade kongressen nästa
morgon kommenterade han Barrossos
anförande skeptiskt.
– Barrosso did not offer any hope of a
stronger social Europe, sa Monks.
EFS' analys av EU är att det har gått
bakåt de senaste fyra åren, med hög
arbetslöshet, otrygga jobb, en minskande löneandel av BNP och en överdriven
tilltro till avregleringar. Europa har blivit skadat. För att reparerar skadan är

det helt nödvändigt att återgå till den
sociala dialogen med arbetsgivarna.
Men till sist är EFS är ändå helt överens med talarna från EU-kommissionen
om att det bara ﬁnns en väg till framgång. EFS ska arbeta hårt för ett socialt
Europa med en balans mellan tillväxt,
bra miljö och social integration.
På kongressen fortsatte debatten om
den europeiska sociala modellen och
”ﬂexicurity” med Vladimir Spidla, EUkommissionär för arbetsmarknadsfrågor (Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities)och tidigare premiärminister i Tjeckien.
– Flexibilitet i arbetslivet är viktigt
för att kunna skörda frukterna av den
globala ekonomin, sade Spidla.
– Men vi måste försäkra oss om att
det inte sker på arbetarnas bekostnad.
Deras krav på större trygghet måste tas
på allvar och det är därför fackföreningarnas stöd är så viktigt. Europa behöver ett starkt och inﬂytelserikt EFS, sa
han. ●
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Morötter
till männen

»Skatter är bästa sättet att
minska utsläppen av koldioxid«

Det hör till EFS’ viktigaste uppgifter att stänga löneklyftan
mellan män och kvinnor och att
verka för jämställdhet. Det beslutade EFS-kongressen och inrättade ett jämställdhetspris som
föreslagits av ombuden från de
nordiska länderna.

EU-kommissionen ska lägga
förslag på hur man ska klara
målen att minska utsläppen av
växthusgaser och att använda
förnyelsebara bränslen.

– Detta pris för jämställdhet välkomnar
vi, det kan jag försäkra, sa Viviane Georgen från EFS’ Kvinnokommitté.
– Kvinnokommittén har också beslutat
om ett eget litet pris, sa hon.
– Jag har lämnat piskan hemma, för vi
vill inte bestraffa, vi vill ge något positivt,
sade Viviane och halade upp ett jätteknippe morötter med grön blast som hon höll
upp för en road kongress.
– Kvinnokommitténs pris är en morot
som jag nu överräcker till var och en av
de nitton delegationer till den här kongressen som inte har med en enda kvinna,
oftast är det industriförbunden. Ni får här
var sin morot för att bättra er till nästa
kongress!
För femtio år sedan infördes kravet i EU
på lika lön för män och kvinnor. Fortfarande ligger löneklyftan mellan män och
kvinnor i de 27 EU-länderna på 15 procent i genomsnitt. I en del länder är det så
mycket som 20 procent och mer. Trots att
kvinnorna har stängt utbildningsklyftan
har kvinnorna fortfarande ﬂertalet av de
okvaliﬁcerade och lågavlönade jobben i
Europa. Kvinnorna har oftast osäkra jobb
med ofrivilliga deltider, och i de ﬂesta EUländer är möjligheterna att få ihop livspusslet mycket små eftersom tillgången till
barntillsyn är otillräcklig och dyr.
Inom EU har man på senare år så sakteliga börjat få upp ögonen för problemen och
man har antagit ﬂera handlingsprogram.
Parterna på den europeiska arbetsmarknaden har antagit ett handlingsprogram för
jämställda löner och mot yrkessegregering.
EU-kommissionen har antagit en jämställdhetsplan, ”Roadmap for Equality between Men and Women” inriktad på jämställda löner och livspusslet. Planen gäller
för perioden 2006 till 2010. Även EUs ministerråd har en jämställhetsplan som rådet
antog 2006 med mål för jämställda villkor i
arbetslivet, för social trygghet och för att få
en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv för både män och kvinnor i Europa.
ESF-kongressen i Sevilla antog inte ett
nytt program för jämställdhet, men antog
i stället en plan för hur fackförbunden ska
bidra till att förverkliga redan beﬁntliga
planer. I denna nya plan som handlar om
jämställdhet inom fackförbund ﬁnns sex
huvudteser:
1. Jämställdhet är nödvändigt för sociala
framsteg på arbetsplatsen och i samhället.
2. Det behövs ett effektivare arbete i förbunden för att förverkliga de beﬁntliga jämställdhetsplanerna.
3. Jämställdhetsarbetet i förbunden ska
omfatta ﬂer områden, som social trygghet,
pensioner och kollektivavtal.
4. Klyftan i representation mellan kvinnor
och män i förbunden ska mätas och elimineras.
5. Jämställdheten ska främjas både med
mainstreaming och med särskilda organ för
jämställdhet i förbunden.
6. Kvinnor ska göras mer synliga och deras
uppgifter ska stärkas i hela EFS’ organisation. ●

– Vår strategi i EU är att
satsa på förnyelsebar energi.
Och kärnkraften är inte förnyelsebar, sa Allan Larsson i
debatten om hållbarhet och
sysselsättning.
I mottot för EFS-kongressen ingick tre
ord för Europa: Socialt, solidariskt och
hållbart. Tillväxt, demokrati, bra löner
och trygghet räcker inte. Med de nya
miljöhoten krävs också en livsstil som
är hållbar för miljö och människor.
Med en ”smart” tillväxt, nya sätt att
producera och konsumera, med miljö
och energi som viktiga fackliga frågor
vill EFS att löntagarna ska uppnå ett
mer hållbart Europa.
– Det kostar fem gånger mer att inte
göra något åt klimatförändringen, än att
göra något aktivt. Vi vill se en klimatstrategi som ger tillväxt, sa
Allan Larsson, tidigare
EU-chef för arbetsmarknadsfrågor, ﬁnansminister i Sverige och utredningschef på Metall.
Denna extremt kvaliAllan Larsson, ﬁcerade person har nu
EU-rådgivare utsetts av EU-kommissionen att medverka i
en grupp som ska ge EU-kommissionen
råd om energi- och klimatpolitik.
– Höjda skatter är bästa sättet att minska koldioxidutsläppen, sa Allan Larsson.
– Det är en utmaning för industrin att
utveckla ny miljövänlig teknik, instämde Jean Christoph Le Duigou, från franska CGT och vice ordförande i franska
kommittén för innovationer i industrin.
Han ansåg att det måste till både
miljöregler och skatter.
– Man kan skapa sysselsättning
genom att ställa miljökrav sa Spaniens
miljöminister, Christina Narbona Ruiz.
Allan Larsson instämde.
– Sociala krav, miljökrav och ekonomiska krav måste stödja varann.
Han tycker sig se att att utvecklingen
av västvärlden är på väg in i en tredje
fas. Den första fasen var ökad produktivitet, från löpande band till lean-pro-

duction, med hjälp av billig energi.
Andra fasen var informationsteknikens
epok. Den tredje fasen som kommer är
en med resurseffektiv produktion när
det gäller till exempel energiförbrukning och koldioxidutsläpp.
– All teknologi bör fokusera på
resurseffektivitet. Då får vi nya jobb.
Det kallar jag ”smart tillväxt”.
EUs miljögrupp kommer att lägga
fram förslag till EU-kommissionen.
– Vår strategi är förnyelsebar energi.
Kärnkraften är inte förnyelsebar. Vi är
på samma linje som Tyskland att minska
användningen av kärnkraft, sa Spaniens
miljöminister Christina Narbona Ruiz.
– Vi har ställt in kompassen på att
avveckla kärnkraften. Det ﬁnns bättre
möjligheter att få energi. I Spanien har
vi ökad tillväxt samtidigt som förbrukningen av energi sjunker.
Allan Larsson har inte bestämt sig för
om han tror på tekniken att lagra koldioxid för att få en bättre miljö.
– Det är för tidigt att ha en ståndpunkt om detta tills vi kommit längre
med de förnyelsebara energikällorna.
Men det räcker inte att Europa förbättrar sin miljö. Europa måste medverka
till att Kina och Indien inte upprepar
våra misstag med miljön, sa Christina
Narbona Ruiz.

I den följande kongressdebatten om
industripolitik och miljö var SEKOs ordförande Janne Rudén uppe och talade
om LOs energipolitik.
– Man pratar väldigt mycket om jobb
som försvunnit i energisektorn men
man pratar för lite om hur många jobb
man kan skapa genom en agenda för
effektivare energianvändning och förnyelsebar energi, sa han.
– Det är viktigt att man får investeringar i ny elproduktion och att den är
baserad på förnyelsebar energi. Och det
behövs en politisk strategi för att skapa
en koldioxidfri produktion av elkraft.
Men varför är detta en facklig fråga?
– Det är en viktig facklig fråga för energin är grundläggande för tillväxten, utan
el till rimliga priser blir det inga jobb.
– Investeringar i elenergi behövs för
att kunna skapa nya jobb. Det kan bidra
till en kraftfull ökning av sysselsättningen, inte bara i elindustrin. Att producera utrustning för elindustrin ger
också jobb till många människor.
Leif Håkansson är tredje vice ordförande i LO med ansvar för energi,

Industrin krymper inte!
Som ordförande för IF Metall
är Stefan Löfven särskilt intresserad av det industripolitiska
programmet på kongressen.
– Industrin har en fortsatt
viktigt betydelse för samhället och välfärden, säger Stefan
Löfven.
– Alltför många, till exempel EU-kommissionens ordförande Barosso, tror att
vi är på väg till kunskapssamhället. Och
så ställer de kunskap och industri mot
varandra! Som om inte industrin inne-

höll kunskap! Om man
gör sådana analyser blir
det fel politiska beslut,
säger Stefan Löfven.
Så här resonerar han:
Om man räknar både de
direkt anställda i induStefan Löfven, strin och de anställda i
IF Metall
den industrinära tjänstesektorn, då är industrin lika stor som för tjugo år sedan.
Det är de direkt anställda i industrin
som blir färre bland annat på grund av
outsourcing, då de i statistiken förs de
till den industrinära tjänstesektorn.
Värdemässigt har Sveriges exportan-

miljö och sturkuturomvandling.
– Här på kongressen har vi inga
meningsskiljaktigheter om energipolitiken. Här är det mer fråga om att stödja
det vi tycker är bra, sa Leif Håkansson.
Målet för LOs energipolitiska program är att få bort koldioxiden ur energiproduktionen fram till år 2020.
– Då måste man utveckla alternativ
energiproduktion. Vi är ute efter att öka
energieffektiviteten och stimulera företag, bostadsbyggande och transporter
att använda energi på ett effektivare sätt.
– LO har inte sagt nej till utbyggnad
av kärnkraften i den mån det går att öka
produktionen i beﬁntliga kärnkraftverk
och uppgradera dem.
– Nu ﬁnns också en ny generation
kärnkraft som ska vara ännu säkrare.
– Vi säger att utbyggnaden av kärnkraften får inte gå ut över säkerheten.
På samma sätt som kärnkraftverken
i dag avsätter en tioöring till en fond för
utveckling av slutförvaring likadant
vill vi att man ska avsätta peng till att
utveckla säkerheten i kärnkraften.
– Det viktiga för oss är en effektivare
energiproduktion som inte hotar jobben
Om vi drar ner på kärnkraftsproduktionen då måste vi ha en annan effektiv
energiproduktion.
För LOs del handlar
energipolitiken om jobben.
– Utan elenergi har vi
inga jobb. Många jobb
är beroende av elenergi
Leif
både inom industri och
Håkansson, LO i tjänsteproduktionen.
Varför talar ni bara
om elproduktionen, varför inte ha ett
program för hur koldioxidutsläppen ska
minska i hela industriproduktionen?
– Målet är att all produktion ska dra
ner på koldioxidutsläppen. I dag har vi
handel med utsläppsrätter. Den är för
dåligt inriktad på energieffektivisering.
Om en industri med utsläpp effektiviserar sina koldioxidutsläpp, då ska man
också komma billigare undan, tycker vi. I
dag ger inte effektiviseringen pluspoäng.
Det har vi föreslagit att den ska göra.
I EU ﬁnns en grönbok om energi och
klimat, LO sitter med i en arbetsgrupp
om energi och miljö hos EFS och i en
arbetsgrupp hos Samak, de socialdemokratiska partierna i Norden och LOfederationerna i Norden.
– Där handlar det både om energi och
klimatfrågan. Vi säger att det måste ses
som en helhet. ●

del av BNP ökat och är snart upp i femtio procent. Exporten kommer till stor
del från tillverkningsindustrin.
– Vi behöver både tillverkning, privata tjänster och offentlig sektor, säger
Stefan Löfven.
– Men man ska inte tro att det håller
utan tillverkningsindustrin i framtiden.
På EFS-kongressen fanns krav på en
innovationsstrategi för hela Europa.
Det tycker Stefan Löfven är bra.
– Det är viktigt att se att vi kompletterar det lokala och det nationella med
ett europeiskt perspektiv.
– Om Europa ska kunna tävla med de
stora giganterna Kina, USA och Japan,
då vill det till att en del forskningen är
av den storleksordningen. Då krävs det
en hel kontinent för att kunna satsa på
sådana projekt. ●
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Tre utmaningar
för Europafacket
När Wanja Lundby-Wedin valdes till Europafackets ordförande formulerade hon tre tydliga utmaningar för det
fackliga arbetet inom EFS:
• För det första att facket måste få ﬂer medlemmar.
• För det andra heltäckande minimilöner i hela Europa.
• Och för det tredje att facket har fokus på trygghet i förändring.
När jag har hunnit tänka på de här tre målformuleringarna ett tag så tycker jag att det ganska väl sammanfattar
vad det kommer att handla om framöver. Det känns också
bra att Europafacket ska organisera ﬂer, eftersom det är
medlemmarna som ÄR fackföreningsrörelsen och utan
medlemmar, eller färre medlemmar har vi ingen makt. Så
fackföreningsrörelsen i Europa ska bli starkare för då blir
det tryggare för människorna, löntagarna.
Om minimilönerna sa Wanja i sitt tacktal, som var ett
tal med mycket känsla och värme, att Europafacket ska
kampanja om det, men att länderna tar sitt eget ansvar på
lite olika sätt. I Sverige med våra kollektivavtal.
Och den tredje punkten som ju handlade om trygghet
i förändring, sammanfattar i sig VAR Europa beﬁnner sig
med strukturomvandlingar, förändringar och företag
som ﬂyttar över gränserna samt en debatt om konkurrenskraft. Detta kan kännas svårt, men det handlar om
att tryggheten och välfärden går hand i hand med tillväxten.
Ett konkret exempel är att utan bra och trygg barnomsorg får vi ingen tillväxt. Därför krävs trygg och välfungerande välfärd för att utveckling och strukturomvandlingen ska kunna fortgå. Trygghet, välfärd och konkurrenskraft bildar på så sätt en triangel och det går inte att
ta bort en bit för då rasar allt ihop.
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The Trade Union Vow
7E DO SOLEMNLY SWEAR
THAT WE WILL NEVER UNDER ANY CIRCUMSTANCES
WORK FOR LOWER WAGES
OR UNDER WORSE CONDITIONS
THAN WHAT WE NOW PROMISE ONE ANOTHER
7E MAKE THIS 6OW
IN THE SECURE KNOWLEDGE
THAT IF WE ALL ARE TRUE TO OUR PLEDGE
THE EMPLOYER WILL BE FORCED
TO MEET OUR DEMANDS
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Det fackliga löftet
– vykort på 8 språk!
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Vykort med det fackliga löftet på engelska,
franska, italienska, polska, spanska,
svenska, turkiska och tyska.
ISBN 999-1953.
Gratis.
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Voices of the Union
– engelsk populärversion av LOs
rapporter Röster om facket och jobbet!

Voices of the Union 2007
– member views on membership, union activity and objectives
! SURVEY BY SA &ORSELL !NNA &RANSSON -ATS ,ARSSON AND )NGELA 'ODING

6OICES OF THE UNION IS A LARGE ,/ SURVEY LOOKING INTO EMPLOYEE ATTITUDES ON
MEMBERSHIP WAGES UNION ACTIVITY AND WORK CONDITIONS )NTERVIEWS HAVE BEEN
CARRIED OUT WITH  EMPLOYEES IN 3WEDEN 4HIS IS A STATISTICALLY RANDOMISED
GROUP DRAWN FROM A POPULATION OF ALL EMPLOYEES IN 3WEDEN BOTH MEMBERS
AND NON MEMBERS OF TRADE UNIONS 4HE SAME POLL HAS BEEN MADE BY ,/ ÛVE
TIMES     AND 

ISBN 999-1954.
Gratis.

4HE MAIN CONCLUSION IS CLEAR 2EGARDLESS OF MEMBERSHIP THERE IS A BROAD SUPPORT
TO THE GOALS AND OBJECTIVES OF THE UNIONS AMONG THE EMPLOYEES IN 3WEDEN
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The Trade Union Confederation
– en skrift på engelska om LO och
den svenska arbetsmarknaden

The Swedish Trade Union
Confederation

ISBN 91-566-2379-8.
20 kr/st.
|1
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LOs europablogg hade premiär under
kongressen i Sevilla och det första
inlägget skrev av dess nyvalda ordförande Wanja Lundby-Wedin. Sen
fylldes den på av inlägg från ﬂer skribenter, bl a Lotta Grönblad, Anders
Larsson, Lise-Lotte Lenberg.

Frakt- och expeditionsavgift tillkommer.
Skicka din beställning till:
LO-distribution, Svarspost 800 242 809, 811 20 Sandviken (porto betalt)
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DEBATTERA PÅ BLOGGEN

DEN SVENSK A MODELLEN

Bloggen är en utmärkt form för
att snabbt och enkelt diskutera
olika frågor, även fackliga.
Besök Lottas internetdagbok
på www.lotta.grönblad.se.

På LOs hemsida hittar du våra faktablad om den svenska
modellen med fakta om arbetsmarknaden, välfärden, jämställdheten och integrationen översatta till engelska, tyska,
franska och spanska. Perfekt att mejla eller printa ut och
sprida på fackliga möten i Europa.
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