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 – Vi lever i en värld där gränserna är mer 
öppna än tidigare. Det innebär att företa-
gen har en internationell marknad och flyt-
tar omkring jobben. Ska vi kunna förhindra 
låglönekonkurrens i Europa, så behöver vi 
en gemensam politik för att hålla nere ar-
betslösheten och skapa bättre arbetsvillkor. 
Därför behöver vi löntagare inflytande i 
alla politiska församlingar, alltså även i Eu-
ropaparlamentet.

– Vi ska aldrig stillasittande acceptera att 
kapitalet och högern ska styra Europa. Då 
kommer företagen att konkurrera genom 
att erbjuda tjänster som ska utföras av lön-
tagare med sämre löner och sämre arbets-
villkor. Det kommer även att drabba oss i 
Sverige, säger Wanja Lundby-Wedin med 
ett stort engagemang.

LOs ordförande vill utveckla samarbe-
tet mellan löntagare i hela Europa. Den ge-
mensamma marknaden i Europa innebär 
att löntagarna måste arbeta ännu mer till-
sammans för bra och rättvisa villkor obero-
ende av vilket land man bor i. Samarbetet i 
Europafacket – som representerar 60 mil-
joner löntagare – är intensivt och viktigt. 
Europaparlamentet är ett viktigt demokra-
tiskt beslutsforum mot vilket de kan rikta 
sina gemensamma fackliga krav.

– EU-medlemskapet innebär att vissa 
beslut fattas gemensamt mellan represen-
tanter för medlemsstaterna, men EU be-
stämmer inte åt oss. EU är en demokratisk 
plattform mellan fria nationer i vår om-
värld, säger Wanja Lundby-Wedin.

Inflytande får den som bryr sig. Den 
som utnyttjar demokratins rätt att rösta. 

Den som inte röstar i Europaparlaments-
valet överlämnar många viktiga beslut till 
andra.

– Det vore förödande om vi även denna 
gång får ett lågt valdeltagande bland lön-
tagarna! Då släpper vi makten över fram-
tiden till högerkrafterna. Då drabbas lön-
tagarnas trygghet och frihet, då ersätts 
människovärde av handelsvärde. För det är 
precis som i valen till vår egen riksdag, att 
det är folket som väljer sina företrädare i 
Europaparlamentet, säger Wanja Lundby-
Wedin.

Wanja understryker att det är viktigt vil-
ken majoritet det blir i parlamentet. Hon 
tar som exempel ett förslag som är aktuellt 
just nu. Det är det så kallade tjänstedirek-
tivet. Förslaget innebär att skyldigheten att 
använda de lagar och avtal som gäller i det 
land som företaget verkar i, tas bort. Istäl-
let ska företagets hemlands lagar och avtal 
gälla. Det skulle bli en utflaggning av de 
rättigheter som arbetarrörelsen jobbat hårt 
för att bygga upp.

– Det förslaget applåderas naturligtvis 
av högern och kapitalets företrädare i hela 
Europa. Förslaget till tjänstedirektiv är ett 

direkt hot mot trygghet och frihet för lön-
tagarna. Ett direkt hot mot våra kollektiv-
avtal, säger hon upprört.

Synpunkterna på förslaget om tjänste-
direktiv visar tydligt var de politiska skil-
jelinjerna går. Här hemma har de borger-
liga partierna tagit ställning för. Därför blir 
kampen för kollektivavtalens ställning en 
viktig valfråga. Arbetsmiljö, jämställdhet, 
nej till social dumpning, kamp mot diskri-
minering och rätt till fackliga sympatiåt-
gärder över gränserna är andra frågor som 
ska få fler att rösta rött i valet den 13 juni.

– Det är lätt att förstå vilken betydelse 
varje väljare har. Det gäller att rösta fram 
socialdemokratiska ledamöter till Euro-
paparlamentet. Över hela Europa jobbar 
fackliga organisationer för att människor 
ska rösta för parlamentariker som delar 
våra värderingar.

– Likaväl som i valet till Sveriges riksdag 
så står valet mellan vänster och höger i Eu-
ropaparlamentet. Rött står mot blått. Det 
är inte svårare än så.

– Jag hoppas verkligen att många använ-
der sin demokratiska rätt att rösta den 13 
juni, säger Wanja Lundby-Wedin till slut. ■

Den 13 juni är det val till Europaparlamentet.
 – Det här valet är lika viktigt som ett svenskt riksdagsval. 
Besluten i Europaparlamentet påverkar jobben och anställnings-
villkoren för svenska löntagare, säger LOs ordförande Wanja 
Lundby-Wedin, som hoppas att den insikten leder till ett högt 
valdeltagande bland LO-förbundens medlemmar.

Vi hoppas på din röst
– för facklig styrka i Europa
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lo kräver

 Full sysselsättning ska vara ett övergripande mål för EU.

 Rättvisa spelregler i arbetslivet, för ordning och reda på arbetsmarknaden.  
Arbetsrätt och kollektivavtal ska ha en stark ställning i EU.

 Stoppa förslaget till tjänstedirektiv. Människor får inte bli handelsvaror.  
Svenska arbetsmarknadsregler ska omfatta alla som arbetar i Sverige.

 Arbetsmiljöregler som garanterar att ingen blir sjuk eller skadas av jobbet.

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

 Inför den femte friheten – rätten till fackliga sympatiåtgärder över gränserna.

 Trygghet för löntagarna när arbetsmarknaden förändras genom omställningsåtgärder,  
en bra arbetslöshetsförsäkring och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

 Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

 Korttidsanställningar ska begränsas.
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I förra valet till Europaparlamentet röstade 
Eskilstunaborna ungefär som snittet i Sve-
rige – drygt 38 procent tog sig till valur-
norna. Hur är intresset denna gång? I ABF-
lokalen vid Fristadstorget pågår en facklig 
utbildning, Insikter, för LO-förbundsmed-
lemmar med förtroendeuppdrag. De arbe-
tar intensivt i grupper med olika uppgifter 

– integration, kampen om tanken, medias 
roll i samhället.

Europaparlamentet känns långt borta, 
tycker de flesta. Men få tänker röstskolka 
i valet, även om några tvekar.

– Vare sig man är för eller emot EU är 
det viktigt att rösta, slår Margareta Anders-
son, kommunalare, fast.

miljön viktig fråga
Linda Ekström från Handels deltog inte i 
förra EU-valet, men denna gång tänker hon 
nog rösta. Särskilt när hon får höra att Eu-
ropaparlamentet har borgerlig majoritet.

– Det visste jag inte! Då måste man ju 
rösta, säger hon förskräckt.

Vilka frågor är viktiga att driva i parla-
mentet? Det blir tyst en stund.

– Miljön, föreslår målaren Magnus Forse-
lius. Det vi smutsar ned berör andra länder 
också. Det måste man lösa tillsammans.

Frågor som rör facket och arbetslivet 
känns inte lika självklara att ta upp. Eu-
ropafacket? Vad är det, undrar de flesta. Få 
vet att LO och LO-förbunden samverkar 
med facken i andra europeiska länder inom 
Europafacket och ställer krav på parlamen-
tet och EU.

– Det känns att man tillhör klubben, av-
delningen och förbundet. Likaså LO. Att vi 
är en del av Europafacket också, det har jag 
aldrig tänkt på, säger Margit Zikmund från 
Hotell och restaurang förvånat.

– Men det låter bra. Att vi är 60 miljoner 
fackliga i EU!

veta mer om europafacket
Europa känns nog fortfarande för stort för 
att man ska känna gemenskap, fortsätter 
hon. Men det kanske blir annorlunda för 
nästa generation.

– Vi måste också få veta mer om vad Eu-
ropafacket tycker i olika frågor. Att företrä-
darna får kommentera viktiga EU-frågor 
i media, till exempel. Annars tror man ju 
inte att de finns eller är viktiga!

Gruppen konstaterar att de uppfattar 
partierna i parlamentet på samma sätt som 
facket, som något nationellt. Det är ing-
en självklar tanke att socialdemokratierna 

finns i alla EU-länder och att man arbetar 
tillsammans i Europaparlamentet. Eller att 
högerpartierna i EU för samma politik na-
tionellt och i EU.

kontakt med eu-länder
Vi behöver nog mer kontakt lokalt med 
andra EU-länder, säger någon. Att man lär 
känna villkoren för vanliga löntagare, ser 
skillnader och likheter. Då skulle samarbe-
te över gränserna kännas mer naturligt.

Det är viktigt att det finns personer 
med facklig bakgrund i Europaparlamen-
tet, tycker många. Folk som kan frågor som 
rör jobben, arbetsrätten och kollektivavta-
len. Men några tvekar.

– Man får hoppas att de kommer att job-
ba med våra frågor. Men det vet man ju 
inte när de får så hög lön, suckar kommu-
nalaren Birgitta Andersson.

Vi tar oss vidare till verkstadsföretaget 
Segerström Automotive i utkanten av Es-
kilstuna. Företaget tillverkar plåtdetaljer 
till bilindustrin och har 320 anställda. Här 
finns många metallare med utländsk bak-
grund, från ett 20-tal olika länder. Hur ser 
man här på valet till Europaparlamentet?

sverige litet land
 – Det var nog få som röstade i förra valet. 
Folk har fullt upp med vardagen, säger me-
tallaren Tomas Engstrand.

Abdul Zanghaneh, skyddsombud och 
med i klubbstyrelsen, instämmer.

– Det känns som om vi inte är med i 
EU på riktigt, att valet inte har med oss 
att göra. Man ser sig inte som facklig eller 

socialdemokrat i Europa, utan om svensk. 
Det är kanske felet!

Segerström Automotive producerar för 
stora internationella företag med verksam-
het i flera EU-länder. Men klubben har inga 
fackliga kontakter med underleverantörer 
utanför Sverige.

– Vi i styrelsen tänker ibland att vi borde 
träffas, men det kostar pengar. Språket är 
också ett hinder, säger Abdul.

Europafacket driver kravet om rätten till 
fackliga sympatiåtgärder över gränserna, den 
femte friheten. Med en sådan rätt kan fack-
en inom koncerner eller branscher med verk-
samhet i flera EU-länder ge varandra stöd i 
fackliga konflikter. På Segerström Automo-
tive känner man inte till det här kravet.

Det låter mycket bra, säger Abdul. Jag 
har inte tänkt på den möjligheten! Vi blir 
ju starkare tillsammans.

självklart att rösta
Aune Roivas i blå overall jobbar som punkt-
pressare. Hon tycker att det är självklart att 
rösta den 13 juni.

– Parlamentet är enda sättet för vanligt 
folk att påverka EU, slår hon fast.

EU känns fortfarande långt borta, tycker 
Aune. Men något sker under ytan.

– Det är som med ens barn. Man ser inte 
varje dag att de blir större, men plötsligt en 
dag inser man att de har blivit vuxna, själv-
ständiga personer.

– På samma sätt är det nog med EU. Vi 
märker inte att vi påverkas, men en dag in-
ser vi att vi har ändrat vår syn på oss själva 
och omvärlden. ■

Fackl iga i  Eski lstuna t ror  på mer  Europasamarbete

Är vi 60 miljoner fackliga i 
Europa? Det låter bra!

Europafacket – är vi med där? Många på den fack-
liga Insikterkursen i Eskilstuna ser förvånade ut. 
Europafacket och Europaparlamentet känns inte 
som en del av den fackliga vardagen – men valet i 
juni kan öka intresset.

aktuellteuropasamarbete
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Vi behöver mer lokalt fackligt arbete över gränserna, tycker metallaren vid Segerström Automotive i 

Eskilstuna.

Är det borgerlig majoritet i parlamentet? Då måste man ju rösta, säger Linda Ekström, Handels.
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Totalt 338 miljoner invånare i EUs 25 med-
lemsländer har rätt att delta i valet. Parla-
mentet har funnits sedan 1979 och har 
efter utvidgningen den 1 maj i år 732 le-
damöter. Sverige är i valet till Europaparla-
mentet en valkrets och har 19 platser. Men 
man röstar inte på sitt land utan precis som 

i ”vanliga” riksdagsval på partier. De borger-
liga partierna är lika blåa i EU som i Sveri-
ge – och socialdemokraterna lika röda! Det 
är ett viktigt val – Europaparlamentet har 
inflytande över många frågor som rör EU-
medborgarnas vardag. ■

Ett val mellan rött och blått

I valet i juni bestämmer EU-medborgarna den poli-
tiska färgen på Europaparlamentet för fem år fram-
över. Idag är det borgerlig majoritet – frågan är hur 
det kommer att se ut efter den 13 juni. Det beror 
bland annat på dig!

TEXT TOMMY SVENSSONpartigrupperna i europaparlamentet

ORDFÖRANDE

 Platser Partigrupp
 297 EPP-ED – Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 232 ESP – Europeiska socialdemokratiska partiet
 66 ELDR – Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet
 56 GUE/NGL – Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 46 De grön/EFA – De gröna/Europeiska fria alliansen
 30 UNE – Union för nationernas Europa
 18 DME – Demokratiernas och mångfaldens Europa
 43 GL – Grupplösa

1. Varför har EU ett eget parlament?
Det är att för att besluten i EU ska bli vara 
demokratiska. Europaparlamentet är EUs 
enda folkvalda organ. Utan parlamentets 
medverkan skulle besluten fattas enbart av 
ministrarna, som dessutom oftast samman-
träder bakom stängda dörrar.

2. Har Europaparlamentet någon makt?
Ja, det normala i EU är att både parlamen-
tet och ministerrådet (medlemsländernas 
regeringar) måste vara överens för att ett 
beslut ska bli giltigt. Parlamentet har sådant 
medbestämmande i till exempel miljöpo-
litiken, den inre marknaden, konsument-
skydd och de flesta arbetsmarknadsfrågor.

Dessutom ska parlamentet godkänna 
kommissionen, den årliga budgeten och 
nya medlemsländer.

3. Vilka frågor får parlamentet inte lägga 
sig i?

Det får lägga sig och ge synpunkter på alla 
frågor. Men till exempel i utrikespolitiken 
och när ett nytt fördrag ska antas är det 
bara medlemsländernas regeringar som be-
stämmer och då i princip i enhällighet.

4. Hur många ledamöter har Europa-
parlamentet?

Det parlament som väljs i juni får 732 le-
damöter. De kommer från 25 länder. Sve-
rige får nitton av dessa platser.

5. Hur många får rösta i Europavalet?
Eftersom EU fått tio nya medlemsländer 
blir det rekordmånga som får rösta – hela 
338 miljoner personer är röstberättigade.

6. Men hur många kommer att rösta?
Det vet förstås ingen. Vid det förra valet 
som hölls 1999 röstade strax under 50 pro-
cent. I Sverige var valdeltagandet ännu läg-
re, under 40 procent.

7. Vilka har makten i parlamentet  
 – sossarna eller borgarna?

I Europaparlamentet finns inte samma 
strikta blockpolitik som i den svenska riks-
dagen. Därför kan majoriteten skifta myck-
et i olika frågor. Men det dominerande bor-
gerliga partiet (EPP-gruppen) är störst. 
Den socialdemokratiska gruppen är näst 
störst och därefter kommer liberalerna, de 
gröna och vänstergruppen.

8. Varför håller parlamentet möten både i 
Bryssel och Strasbourg?

När EU var litet tyckte man det var rätt-
vist att sprida de olika institutionerna. I 
Strasbourg sammanträdde redan Europa-
rådet och staden sågs som en symbol för 
freden mellan Tyskland och Frankrike och 
därför lades mötena där. Tyvärr har det bli-
vit en prestigesak för fransmännen att be-
vara detta. Europarlamentet självt vill slip-
pa denna flyttcirkus som både är arbetsam 
och dyrbar.

9. Vad tjänar ledamöterna?
Det varierar väldigt mycket. De har samma 
lön som sitt lands riksdagsmän. Det bety-
der 80 000 kronor för en italienare, 45 000 
för en svensk och 10 000 för en estländare. 
Eftersom det inte anses särskilt rättvist har 
man försökt att bestämma en gemensam 
lön. Men de förslag som lagts fram är varit 
för höga har flera regeringar (däribland den 
svenska) ansett.

10. Ok, när får jag börja rösta?
Poströstningen inleds den 26 maj. Valda-
gen är för Sveriges del 13 juni. I hela EU 
sker valen mellan den 10 och 13 juni.

Läs mer om Europaparlamentet och valet 
på Europaparlamentets svenska hemsida, 
www.europaparl.se. ■

Kortfakta om Europaparlamentet

Valfakta

Den 13 juni är den officiella 
svenska valdagen. Poströstningen 
börjar den 26 maj. Rösträtt har alla 
svenska medborgare över 18 år som är 
eller har varit folkbokförda i Sverige.

Medborgare i annat EU-land som är folkbokförda 
i Sverige och vill rösta i det svenska valet måste 
anmäla detta till länsstyrelsen senast den 14 maj.

Medborgare i annat EU-land som ska rösta på landets 
ambassad i Sverige bör kontrollera datum för valet med 
ambassaden. En del länder avslutar valet tidigare än 13 juni.

Information om valet, röstlängder med mera  
finns hos Valmyndigheten, www.val.se.

Läs mer 
om valet till  

Europaparlamentet:
www.lo.se

www.brysselkontoret.com
www.europaportalen.se

www.sap.se
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 – Det handlar om att försvara löntagarnas 
intressen, i Sverige och hela EU, säger hon.

Hon vågar ta kliv i livet. Uppvuxen un-
der sin kära pappas skugga blev hans ställ-
ning som tjänsteman på bruket Stora i Fa-
lun något hon måste ta sig ur. Som tonåring 
flyttade hon hemifrån, bodde i kollektiv 
med röda killar och vägrade fortsätta ta 
jobb som pappa ordnat på Stora.

Istället ordnade hon själv ett städjobb 
på Lugnet, kommunens idrottsanläggning. 
Sen bestämde hon sig för att bli barna-
vårdslärare och började på Engelbrekts bar-
navårds- och husmodersskola i Stockholm.

– Där gick överklassdöttrarna, prinses-
sorna från adelshemmen och så jag. Vi 
skulle bli rekorderliga, och fick lära oss att 
deklarera, laga mat och servera. Jag var sä-
kert den enda med studielån. När jag visa-
de kort på gymnasiet i Falun frågade de an-
dra eleverna om det var mitt hem.

svårt få jobb
Under ett jullov hemma i Falun hade hon 
träffat mannen som blev far till hennes 
dotter och efter skolan sökte hon sig till 
Göteborg, dit många kompisar från Falun 
flyttat, liksom pojkvännen.

– Oj det var ruggigt svårt att få jobb. Det 
var en vikariepool i hela kommunen, man 
visste inte från ena dagen till den andra var 
man skulle jobba.

Ett år på 80-talet hade Kommunal upp-
sökande verksamhet nått fram till henne 
också. Hon fångades av det fackliga bud-
skapet om rättigheter och skyldigheter, om 
möjligheten att påverka, att delta. Hon blev 
kontaktombud för sin arbetsplats och sen 
gick det undan. Suppleant i klubbstyrelsen, 
sekreterare och ordförande. Politiska upp-
drag för socialdemokraterna följde. En dag 
var hon LO-ombudsman i Göteborg och 
fick börja arbeta med EU-frågorna.

– Vi jobbade stenhårt för att få EU-frågor-
na till en del av det fackliga vardagsarbetet.

– Det var så självklart med fredstanken 
och den solidariska tanken att alla löntaga-
re i Europa måste samarbeta för att uppnå 
bättre villkor.

nyfiken
Nu arbetar hon direkt med Europafackli-
ga frågor på LO centralt. Partikamraterna i 
Göteborg vill se henne som ledamot i Eu-
ropaparlamentet.

– Jag har inte tvekat att kliva på de upp-

drag jag fått. Min nyfikenhet driver mig 
och tron på att vi måste våga kliva fram för 
att driva frågorna. Jag vill inte sitta med ar-
marna i kors, har jag väl ställt upp så job-
bar jag för fullt.

Hon tvekar inte en sekund om vad hon 
tycker att varje LO-förbundsmedlem mås-
te göra i Europaparlamentsvalet.

viktigt att rösta
 – Man ska gå och rösta och rösta på soci-
aldemokraterna. Det är s-gruppen som dri-
ver på för ett hållbart arbetsliv för EUs lön-
tagare.

– Vi kräver jobb med trygghet, med bra 
innehåll och regler för EUs arbetsmarknad 
som motverkar alla former av social dum-
ping.

– Ute i Europa ser vi hur svenska arbets-
givare och borgerliga politiker aktivt arbe-
tar för att slå sönder solidariteten och den 
kollektiva styrkan hos löntagarna.

– Den som värnar trygghet för många 
och gemenskap måste ta sig till valurnorna 
och rösta på socialdemokraterna. ■

Lise-Lotte  Lenberg,  LO-ombudsman och s-kandidat i  valet :

EU måste bli vardag  
för facket

Det blev elfte plats på s-listan, och därmed knap-
past en plats i parlamentet. Men det var självklart 
för Lise-Lotte Lenberg att tacka ja när s-kamraterna 
i Göteborg ville ha med henne som kandidat.

aktuelltEU-parlamentariker
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Lise-Lotte Lenberg

Ålder: 50 år
Plats på socialdemokraternas lista för valet 
till Europaparlamentet: 11
Yrke: Ombudsman, LO
Fackförening: Kommunal
Familj: Man, dotter
Bor: Villa i Onsala, Kungsbacka, veckopend-
lar till jobbet
Kopplar av med: Musik, Abba, Beatles, Rod 
Stewart.

tre viktiga frågor i valet 
till europaparlamentet

1. Löntagarnas rättigheter
Vi behöver ett socialt Europa där dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter över grän-
serna stärks. Europafackets dialog måste få 
en starkare ställning.

2. Allas rätt till arbete
Det är en värdighetsfråga. Inget skapar så 
stora klyftor som arbetslöshet.

3. Bättre innehåll i arbetslivet
Vi måste jobba för bra arbetsmiljö, bättre ar-
betsvillkor, mer jämställdhet i arbetslivet för 
alla löntagare i Europa.
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Han talar med myndig stämma. Han har 
pondus, som det brukar heta om politiker 
som vet vad de vill. Lite vildvuxen ser han 
ut i sitt gråa helskägg. Han syns och märks.

Göran Färm skaffade sig snabbt en po-
sition i parlamentet som är ovanlig för en 
nykomling. Han var under förra året bland 
annat parlamentets ansvarige för EUs bud-
get, en nätt summa på nästan tusen miljar-
der kronor. Lite mer än han hade hand om 
som kommunalråd i Norrköping.

Nu ställer Göran Färm upp för omval. 
Han står som fjärde namn på socialdemo-
kraternas lista. Han gillar uppdraget som 
Europaparlamentariker. Fast han erkänner 
att han var lite skraj i början.

sju år på lo
 – Jag hade inte suttit i riksdagen som de 
flesta andra här, så jag var lite orolig för 
att man skulle hamna längst bak som en 
knapptryckare, säger han.

Men det behövde han inte vara. Bak-
grunden som journalist, sju år på LO som 
talskrivare och chef för näringspolitiska en-
heten samt kommunalpolitiken räckte gott.

Nu rör han sig hemtamt i världens enda 
mångnationella parlament bland tyskar, 
fransmän och numera även polacker, ester 
med flera. Att knyta kontakter och bilda al-
lianser är viktigt för att kunna påverka.

Sedan första maj i år har EU 25 med-
lemsländer och är som ett europeiskt FN. 
Göran Färm är en av tjugotalet svenskar 
bland över 700 ledamöter i Europaparla-
mentet. Försvinner inte de i mängden? Kan 
verkligen lilla Sverige påverka denna jätte-
församling?

– Jag tycker vi har gjort insatser som 
har haft betydelse, säger han. Förutom det 
egna budgetansvaret nämner han partikol-
legor som har haft hand om stora ärenden 
som klimatfrågorna och välfärdspolitik.

– Men det handlar inte bara om att räk-
na antalet ledamöter och framför allt inte 
bara svenskar, säger han angelägen om att 
reda ut ett vanligt missförstånd.

– Vi är företrädare för våra partier och 
arbetar inom den stora socialdemokratiska 
partigruppen. Här är man i första hand sos-
se eller höger, inte svensk eller tysk.

Därmed har han också sagt att skillna-
den i Europaparlamentet inte går emellan 

länderna, utan mellan ideologier. Det är 
vänster mot höger, precis som i riksdagen.

Framför allt märks det i synen på arbets-
rätten och andra löntagarfrågor, miljöpoli-
tiken, jämställdhetsfrågor. Han tycker att 
de svenska moderaterna ligger långt ut på 
högerkanten i parlamentet.

Även när han är ute och pratar i skolor 
och på fackliga möten frågar många om ar-
betsmarknadsfrågor. På det området har 
parlamentet en hel del att säga till om, så 
löntagarnas rättigheter borde vara heta val-
frågor.

Däremot märker han inte så mycket av 
eurodebatten. Snarare tycker han att det 
har blivit lättare att tala om EU nu när eu-
ron är avförd från diskussionen.

– Även de inom vårt parti som röstade 
nej till euron tycker att det är viktigt att 
använda EU mot till exempel social dump-
ning, säger han.

inget lyxliv
Det är mycket tal om EU-parlamentariker-
nas löner och förmåner. Lever de ett lyxliv?

– Jag tjänar precis lika mycket som en 
riksdagsledamot. När det gäller de gene-
rösa reseersättningarna så betalar vi i den 
svenska s-gruppen varje år tillbaka över-
skottet, säger han.

Men även om de pengarna inte hamnar 
i de egna fickorna, tycker han att systemet 
bör förändras. Och han ser gärna att parla-
mentet slutar flänga mellan Strasbourg och 
Bryssel.

Fast den närmaste månaden är det Sve-
rige och valrörelse som gäller för Göran 
Färm. ■

Göran Färm, EU-par lamentar iker:

Här är jag i första hand 
sosse, inte svensk

I Europaparlamentet får man inte vara blyg. Här gäller det 
att ta för sig. Det lärde sig Göran Färm snabbt när han 
valdes in för snart fem år sedan.

 

TEXT TOMMY SVENSSON FOTO MAGNUS SELLANDER

göran färm

Ålder: 54 år
Plats på socialdemokraternas lista för valet 
till Europaparlamentet: 4
Yrke: Journalist
Fackförening: Journalistförbundet
Familj: Hustru Mary Anne och två barn, Kalle 
och Ellen
Bor: Norrköping
Kopplar av med: Matlagning och att gräva i 
trädgården

tre viktiga frågor i valet till europaparlamentet

Det stora slaget står mellan de liberaler och högerkrafter som vill att EU bara ska vara en inre 
marknad med fritt fram för företagen, och oss socialdemokrater som vill att EU också ska an-
vändas för att sätta gränser för marknadskrafterna. Slaget står nu i Europaparlamentet på 
främst tre områden som också handlar om hur utvidgningen av EU blir en framgång.

1. Miljön
Två stora frågor dominerar dagordningen, kemikaliepolitiken och klimatfrågan. Enorma lobby-
kampanjer från näringslivet, uppbackade av de politiska högerkrafterna attackerar nu Mar-
got Wallströms förslag till en ny kemikaliepolitik. De har redan fördröjt frågan i Europaparla-
mentet. De börjar till och med tala om att EU liksom USA ska backa från Kyotoprotokollet som 
ska minska de globala utsläppen. Socialdemokratin slåss för en ambitiös miljöpolitik.

2. Jobb och tillväxt
EU arbetar för att vi fram till 2010 ska vara en lika framgångsrik kunskapsekonomi som USA. 
Liberaler och högerkrafter i Europaparlamentet vill att det ska ske enbart med skattesänk-
ningar och avregleringar. Arbetarrörelsen vill satsa på utbildning, forskning och utveckling, 
infrastrukturinvesteringar och att arbetslösa ska få nya chanser på arbetsmarknaden.

3. Löntagares och konsumenters rättigheter
När företagen rör sig över gränserna, måste EU trygga löntagares och konsumenters rättig-
heter. Varje gång Europaparlamentet fattar beslut om till exempel arbetstidsregler, en regle-
ring av bemanningföretagen, inflytande för de anställda vid stora företagsförändringar och 
så vidare röstar högerkrafterna emot. Detta kan bli förödande när EU ska bli en gemensam 
marknad för tjänster. I det så kallade tjänstedirektivet måste vi slåss för att trygga löntagar-
nas och konsumenternas rättigheter.
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Robban är 39 år, trebarnsfar och vice ord-
förande i fabriksklubben på Nordsjö färg 
i Malmö. Företaget ägs av den internatio-
nella koncernen Akzo Nobel med säte och 
huvudkontor i Holland. Koncernen har 
68 000 anställda varav 4 500 i Sverige.

Robban hoppade av skolan efter en ter-
min i gymnasiet och gick direkt till ett fast 
jobb på färgfabriken.

– Jag fick klistra etiketter, det var inte så 
kul, men jag insåg att om jag organiserade 
mig i dåvarande Fabriksarbetareförbundet 
skulle jag få gå fackliga kurser och få chans 
att utveckla mig. Jag noterade dessutom 
att man på tjänstemannasidan hade myck-
et större frihet än vad vi arbetare hade, och 
där ville jag vara med och förändra. Vi bor-
de få ta större ansvar för våra egna jobb.

– Mitt första uppdrag var som skydds-
ombud och sedan har det rullat på. Nu är 
jag anställd på småburkslinjen, men facklig 
företrädare på heltid.

svart kavaj
Nordsjö färg ägdes av tyska Bayer när Rob-
ban anställdes 1981. Genom sitt fackliga 
engagemang blev han så småningom invald 
som löntagarrepresentant i bolagsstyrelsen. 
Ägaren var då Nobel industrier. Till det för-
sta sammanträdet köpte han en svart kavaj 
för att passa in i den nya miljön, något som 

han inte skulle ha brytt sig om idag.
– Kavaj har jag bara när jag går ut och 

dansar, när jag går på sammanträden får 
dom ta mig som jag är.

Som löntagarrepresentant fick han in-
syn i företagets verksamhet och tyckte ock-
så att han kunde påverka besluten som fat-
tades. Det fanns en närhet till ägarna och 
till företagets ledning som han saknar idag.

– Koncernen informerar oss två gånger 
om året, men vi är långt ifrån det som man 
skulle kunna kalla ett EU-MBL. De infor-
merar oss om att man ska lägga ner eller 
flytta företag, men vi kan inte påverka be-
sluten.

rödare europaparlament
Robban är även engagerad i det europa-
fackliga samarbetet och anser att EU skul-
le kunna vara ett större stöd för löntagarna. 
Han är själv aktiv socialdemokrat och vill 
ha ett rödare Europaparlament efter va-
let. Detta är hans tre viktigaste argument 
för varför vi ska rösta i det kommande EU-
valet?

– Vi ska ha folk i EU som lyfter fram lön-
tagarnas rättigheter. De ska driva på så att 
den svenska förtroendemannalagen får ge-
nomslag i hela Europa. Det finns flera län-
der – England är ett sådant – där de fackliga 
företrädarna inte ens får träffas på arbets-

tid. Fackliga företrädare som på heltid ar-
betar för medlemmarnas bästa finns bara 
i Norden.

– Vi måste också få skärpta regler när 
det gäller löntagarnas möjligheter att på-
verka beslut i företagen. En koncernled-
ning har inte alltid rätt. Vi som finns på en 
arbetsplats som hotas av nedläggning eller 
flyttning har kunskaper som man idag kan 
strunta i att ta tillvara, kunskaper som kan 

göra företaget lönsamt. Ett radikalare par-
lament kan tvinga fram en ändring.

svenska kunskaper viktiga
 – EU måste också bli mer pådrivande när 
det gäller sociala frågor; föräldraförsäkring, 
barnomsorg, stärkt socialt skyddsnät. Här 
har vi i Sverige massor av kunskaper och 
erfarenheter som vi bör dela med oss av till 
övriga medlemsländer. ■

Robban vill ha  
ett rödare parlament

– Man ska vara med och påverka där man kan på-
verka. Det är viktigt att man driver fackliga frågor 
även på europanivå. Det säger Robert Svensson, 
Robban bland vännerna, om det kommande valet 
till Europaparlamentet.

Robert Svensson.

TEXT OCH FOTO LENA NÄSLUND

Varför röstar du 

i valet till Europa-

parlamentet?
Göran Johnsson,  
förbundsordförande 
Metall:

 – Arbetsrätt och fackli-
ga rättigheter är vikti-
ga, inte bara i Sverige 
utan i hela Europa.

Ylva Thörn,  
förbundsordförande 

Kommunal:
 – Mycket enkelt, där-
för att det är lika vik-
tigt att få inflytande 

i Europaparlamentet 
som i Sveriges riksdag 
över beslut som rör ar-

betsmarknaden.

Ninel Jansson,  
förbundsordförande 

Handels:
 – Jag röstar för att jag 

vill ha en vänsterma-
joritet i Europaparla-
mentet. Och jag kom-
mer att kryssa Anna 

Hedh (s) på valsedeln 
eftersom vi även måste 

ha EU-kritiker som 
representerar Sverige i 

Europaparlamentet.
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Nära 340 miljoner 
medborgare i EUs 25 
medlemsländer har 
rätt att rösta i valet till 
Europaparlamentet. Hur 
stort är intresset i andra 
länder? Och vilka frågor 
tycker man är viktiga?  
Vi har träffat väljare i 
Belgien, Storbritannien 
och Spanien.

Hela EU går till val

Facken måste samarbeta
TEXT OCH FOTO TOMMY SVENSSON

Jessica Collyns från Belgien är mitt uppe i en valrörelse. Men det gäller inte valet till Europaparlamentet. Den 10 maj är det fackliga val på 
alla arbetsplatser och Jessica kandiderar som ungdomskandidat. I valet utses de fackligt förtroendevalda på jobben för en tid av fyra år.

Jessica monterar innehållet i bildörrarna på 
Volvo S 40 och nya V 50 på Volvo i Gent. 
Hon trivs bra med sitt jobb och sina arbets-
kamrater. Hon klagar inte på tempot, men 
tycker att arbetarna skulle ha mer att säga 
till om på golvet.

På Gentfabriken finns tre fackföreningar 
– den blå (liberal), den röda (socialdemo-
kratisk) och den gröna (kristdemokratisk). 
På sitt tidigare jobb, på Volkswagen, var 
hon med i den gröna fackföreningen. Men 
när hon kom till Volvo bytte hon till den 
röda. Inte så mycket för politiken, utan för 
att hon tyckte dess verksamhet var bättre.

Jessica ska snart starta sin valrörelse, en 
affisch ska tryckas och hon ska ha på sin 
en röd t-tröja så alla vet vilket fack hon re-

presenterar. Blir hon vald kommer hon att 
ägna en eller två dagar i veckan åt fackligt 
arbete.

När jag frågar om EU är det också det 
fackliga hon tänker på först.

– Det är viktigt att fackföreningarna i de 
olika länderna kan samarbeta, säger hon.

Att så många fabriker läggs ner och jobb 
försvinner, oroar henne.

Rösta ska hon göra i EU-valet, eftersom 
hon är tvungen. I Belgien är det röstplikt till 
alla val. EU finns som en självklarhet, men 
engagerar henne inte särskilt. Hon har inte 
bestämt sig för vilket parti hon ska rösta på.

– Bara för att man är med i den röda 
fackföreningen, betyder det inte att man 
röstar på det partiet, säger hon.

Fast hon lutar åt att ändå göra det. För-
sta namn på listan är nämligen hennes ti-
digare fackordförande Mia De Wits, Bel-
giens ”Wanja Lundby-Wedin”, som nu ger 
sig in i Europapolitiken. Lite orolig är hon 
för att främlingsfientliga Vlams Block ska 
få många röster.

Någon valrörelse har hon inte sett av 
ännu. EU är lika långt borta på en belgisk 
arbetsplats som på en svensk.

– Fast jag tänkte på hur viktigt det är att 
länderna håller ihop när jag såg Roman Po-
lanskis film ”Pianisten” om judeutrotning-
en under andra världskriget häromkvällen, 
säger hon. Även om det känns avlägset för 
mig som är ung är historien viktig. ■

jessica collyns

Bostad: Bor hos föräldrarna i Liedekerk, 
mitt emellan Bryssel och Gent
Ålder: 24 år
Familj: Pojkvän
Yrke: Bilarbetare på Volvo i Gent
Lön: Cirka 21 000 kronor/månad
Facklig tillhörighet: Med i fackförbundet 
ABVV
Fritid: Åka motorcykel med pojkvännen
Röstade förra EU-valet: Ja
Tycker om EU: Viktigt för freden.

Hans Tilly,  
förbundsordförande 
Byggnads:

 – En självklar rätt är 
att rösta och viktigt 
att utnyttja. Jag vill 
göra mitt för att hålla 
fackföreningsfientliga 
nyliberaler borta från 
bestämmande.

Birgitta Kihlberg, 
förbundsordförande 

HRF:
 – Som medlemsland 
i EU påverkas vi av 

dess beslut. Det är 
därför mycket viktigt 
att ha en vänsterma-
joritet i Europaparla-
mentet. Jag röstar på 
socialdemokraterna 

eftersom jag vill ha ett 
EU där vi konkurre-
rar med tjänster och 
kompetens, inte med 

människor.

Janne Rudén, 
förbundsordförande 
SEKO:

 – Parlamentet får allt 
större betydelse och 
den gamla sanningen 
gäller, samma höger 
där som här. Därför 
behöver vi många so-
cialdemokrater i parla-
mentet. Inte minst med 
hänsyn till att stora 
beslut om arbetsmark-
nadens villkor är på 
gång, det så kallade 
tjänstedirektivet.

Felicia Nyström, 
vårdbiträde

 – Det är både min rät-
tighet och skyldighet 
att rösta.
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Europafacket  
– din fackliga 
röst i Europa
Ditt fackliga stöd tar inte slut vid Sveriges 
gräns. LO och LO-förbunden samarbetar 
med sina europeiska motparter inom 
Europafacket, EFS.

Även TCO och Saco är med i Europafacket, 
som totalt representerar drygt 60 miljoner 
löntagare i Europas alla länder – varav cir-
ka fyra miljoner från Sverige. Europafack-
et är också den viktigaste fackliga kraften 
inom EU, där 25 av Europas länder numera 
är med. Det är Europafacket som företrä-
der de fackliga intressena i olika EU-organ.

LO har två representanter i Europafack-
ets styrelse, LOs ordförande Wanja Lund-
by-Wedin och avtalssekreteraren Erland 
Olauson, samt två suppleanter. General-
sekreterare i Europafacket är John Monks, 
som tidigare var ordförande i TUC, ”brit-
tiska LO”. Sekretariatet ligger i Bryssel.

Fackligt i Europa ställer vi samma krav 
som i Sverige – främst full sysselsättning, 
trygga och utvecklande jobb, rättvisa spel-
regler på arbetsmarknaden, inflytande och 
arbetslivet och en bra arbetsmiljö.

Tillsammans med den socialdemokra-
tiska gruppen i Europaparlamentet är Eu-
ropafacket en viktig kraft för ett socialt EU, 
mot nyliberala och löntagarfientliga för-
slag.

Facket har inflytande i EU också genom 
EUs Ekonomiska och sociala kommitté, 
ESK, och den sociala dialogen. I båda de här 
organen ingår också de europeiska arbetsgi-
varorganisationerna. Vidare måste EU-kom-
missionen samråda med parterna på arbets-
marknaden innan man lägger fram förslag 
inom arbetsmarknads- och socialpolitiken

Att parter ska vara med och påverka 
EU finns inskrivet i EUs grundlag. Parter-
na har därmed en mycket starkt ställning i 
EU, formellt starkare än i Sverige och öv-
riga medlemsländer.

Att facket kan påverka EU upprör bor-
gerliga krafter. Bland annat de svenska mo-
deraterna vill slopa den sociala dialogen, ef-
tersom de anser att den ger facket för stort 
inflytande.

Läs mer på hemsidan för LO, TCO och 
Sacos Brysselkontor, www.brysselkontoret.
com. ■

aktuellteuropeiska röster

EU stöd för facket i Storbritannien

Carla Benages arbetar som kock. Arbets-
platsen är mer en bar än en restaurang, sä-
ger hon.

– Folk kommer för att dricka, snacka och 
lyssna på musik. Umgås helt enkelt. Men 
man kan även äta.

Carlas pojkvän har två restauranger och 
arbetar ofta kvällar. Hon är glad att de är 
i samma bransch så att de har tid umgås 
åtminstone dagtid. Och hon är nöjd med 
sitt arbete.

– Jag är ledig på dagarna och i köket har 
jag och min kollega fria händer. Det är vik-
tigt, matlagning är ett sätt att uttrycka min 
kreativitet. Men självklart kan vi inte göra 
precis hur vi vill – i slutändan handlar det 
ju om att sälja.

Arbetslivsfrågor som EU bör arbeta med 

är löner och arbetstider, tycker hon. I hen-
nes bransch är det mycket övertid.

– Lika lön för lika jobb, oavsett kön eller 
nationalitet, är också viktigt, och arbetsmil-
jön. Arbetsgivaren ska garantera en säker 
och trivsam arbetsmiljö. Och det ska finnas 
möjlighet till kompetensutveckling. Man 
ska känna att man utvecklas på jobbet.

Carla tror att facket kan påverka EU.
– Facket representerar en stor del av lön-

tagarna och löntagarna är EU. Om inte fack-
et inte kan påverka arbetar de på fel sätt.

Carla tycker att valet till Europaparla-
mentet är viktigt, men tänker rösta blankt. 
Varken på jobbet eller med vännerna är va-
let ett hett samtalsämne.

– Det händer att vi snackar lite om EU 
ibland, men valet har vi aldrig talat om.

– Självklart är valet viktigt, det är fram-
tiden. Jag vet att det påverkar mig också, 
men som många andra här i Spanien så är 
jag inte så insatt. Jag vet för lite för att ta 
ställning. ■

TEXT OCH FOTO JENS ROSENGREN

Löner och arbetstider är viktiga frågor för Europas arbetare. Det tycker Carla Benages, som arbetar som kock i 
Barcelona i Spanien och har mycket övertid. Men bland unga är det inte mycket diskussion om EU eller valet, säger 
hon.

På frågan om EU är viktigt för arbetare 
säger Ian med övertygelse att självklart är 
det så. Han tar som ett exempel att det var 
först 1997, när Tony Blair skrev under Mai-
strichtfördraget, som anställda i Storbritan-
nien fick laglig rätt till fyra veckors betald 
semester och reglerad arbetstid.

Ian McLaughlin har arbetat fackligt 
inom UNISON större delen av sitt vuxna 
liv. Unison är Storbritanniens största fack-
förening med 1,3 miljoner medlemmar, 
främst inom hälsovården, skolan och kom-
munerna. Hans första anställning, som af-
färsbiträde, slutade med avsked då han tog 
initiativ till att bilda en fackklubb. Då var 
han 16 år. Efter ytterligare några jobb fick 
han plats som praktikant på vad som nu 
är Unison. 34 år senare känner han sam-
ma entusiasm och övertygelse om vikten av 
fackligt arbete och rätten att organisera sig.

Förhållandena i 1980-talets Storbritan-

nien under Thatchers styre förvandlade 
honom till en övertygad förespråkare för 
Europafackligt arbete. På sitt återhållsam-
ma sätt förmedlar Ian vikten av EU-arbe-
tet och fackets roll att värna, stärka och 
utveckla en rättvis arbetsmarknad där det 
lokala och internationella arbetet möts.

Informationen om EU måste bli bättre, 
betonar han. De lokala facken liksom Europa-
facket har en viktig uppgift att aktivera med-
lemmarna genom upplysning och kunskap.

Med ett klurigt leende berättar Ian om 
hur han tillsammans med kamraterna i det 
lokala Labourkretsen nu sparkar igång ett 
aktivt arbete för att öka intresset inför par-
lamentsvalet. Det blir torgmöten, telefon-
kedjor och dörrknackning. Självklart käm-
par han för att de som röstar ska rösta på 
Labour. Både nivån på röstdeltagandet och 
vilket block som får majoritet är viktigt, 
betonar han.

– Överlåter vi åt andra att rösta kan små 
fascistiska grupper knipa åt sig represen-
tation i. parlamentet. Blir det en fortsatt 
borgerlig majoritet är det arbetsgivarnas 
intressen som får råda och löntagarna får 
svårt att göra sig hörda. ■

ian mclauglin

Bostad: Eget hus, 4 rum och kök i norra 
London
Ålder: 54 år
Familj: Gift, vuxen dotter
Inkomst: Cirka 27 000 kronor/månad
Yrke: Anställd inom fackförbundet Unison
Med i facket: Ja
Intressen: Politik, resor, teater, vandra i 
naturen
Röstade i förra EU parlamentsvalet: Ja
Tycker om EU: En realitet som påverkar vårt 
dagliga liv.

Chris Ferreira,  
7-elevenbiträde

 – Det är klart att jag 
ska rösta, men jag 

skulle vilja att vårt 
inflytande i EU var 

ännu större.

Ari Allansson, 
videobutiksbiträde

 – Jag tycker man ska 
rösta, för annars kom-

mer demokratin att 
falla ihop.

Daniel Johansson, 
brevbärare

 – Jag tror inte att min 
röst påverkar så myck-
et. Men jag ska ändå 
rösta.

Fanny Jatko och 
Tove Lundberg,  

kafébiträden
 – Det är en självklar-

het att rösta. Det finns 
många i världen som 

inte har den möjlig-
heten.

carla benages

Bostad: Hyresrätt i Barcelona
Ålder: 26 år
Familj: Pojkvän med åttaårig dotter
Inkomst: Cirka 10 500 kronor/månad
Yrke: Kock
Med i facket: Nej
Fritidsintressen: Sport, musik, film, gå ut 
och äta, resa
Tycker om EU: En blandning av kulturer.

Facket kan påverka EU

TEXT OCH FOTO KATRIN ANDERSSON

Mitt emot Eustonstationen i norra London ligger fackförbundet Unisons huvudkontor, Ian McLaughlin arbetsplats 
sedan 1996. Här byggs den nya terminalen för Eurostar, tågförbindelsen mellan London och Paris som kommer att ta 
drygt två timmar och ska vara klar 2007. Hela området är som en enda stor byggarbetsplats.
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Unga sägs vara särskilt ointresserade av va-
let till Europaparlamentet. Ändå är de den 
första generation i Sverige som har vuxit 
upp i det nya Europa. Varför är det så?

Vi samlade ihop några yngre anställda 
på Nimbus i Visby. Här utanför den gam-
la stadsmuren, inte långt från havet, bygger 
man exklusiva segelbåtar och motorbåtar i 
plast. Men Christian Strängborn, Morgan 
Almqvist, och Linus Gränsmark säger alla 
att de ska rösta den 13 juni.

– Man ska rösta när det är val, särskilt när 
det gäller EU, säger Linus.

full sysselsättning
Vilka frågor är viktiga i valet? Miljön, anser 
Morgan, som tidigare jobbade som djur-
skötare på zoo. Terrorismen, tycker Linus, 
EU-länderna måste samarbeta kring anti-
terroristlagar. Kraven om full sysselsättning, 
sociala skyddsnät och kompetensutveck-
ling, säger Christian, som jobbar fackligt 
och är huvudskyddsombud.

Parlamentet har inflytande, menar de, 
men folk vet för lite om hur man arbetar 
och vilka frågor som behandlas. Media be-
vakar frågorna för lite och det finns en all-
män politisk trötthet i samhället.

– Inte ens inom partierna är man över-
ens om hur man ska ha det med EU, säger 
Linus. Då är det svårt att engagera sig.

kortsiktig eu-debatt
Han tycker att EU-debatten i Sverige är 
väldigt kortsiktig.

– Vi har det bra här nu, men vi måste frå-
ga oss hur det ser ut om 10–15 år. Globali-
seringen och EU påverkar oss på alla plan. 
Vi människor måste också bli mer globala!

– Sverige drar ut för mycket på Europa-
integrationen. Det är bättre att göra den 
snabbt, även om det kostar oss lite i pengar 

och välfärd. Idag måste länderna samarbe-
ta, det finns inget alternativ.

Klubben har inga fackliga kontakter 
med företag i branschen i andra EU-länder. 
Men det verkar rimligt att det blir så fram-
över, säger Christian.

– Men då måste vi ha ett gemensamt 
språk. Det borde bli engelska, men fortfa-
rande det finns det många länder i EU där 
man bara talar det egna språket.

Generellt är intresset för internationella 
frågor magert bland de anställda. Klubben 

skulle nyligen välja en internationellt an-
svarig, men ingen ville ställa upp.

– Det känns fortfarande lite främmande 
att arbeta med frågor som inte enbart rör 
Sverige. Det där måste nog mogna lite till, 
tror Morgan.

De vet att de har rätt att arbeta i andra 
EU-länder, men ingen av dem planerar 
att pröva ett utlandsjobb. Jag tänker ald-
rig lämna Gotland, säger Christian. Då får 
man bända bort mig!

– Men det kanske blir naturligt för mina 

barn att jobba i ett annat land. Och folk 
från andra EU-länder får gärna komma hit 
och arbeta!

vanliga snacket
Kommer det att bli diskussioner i fikarum-
met inför valet till Europaparlamentet? 
Alla skrattar.

– Det blir nog det vanliga snacket, att 
allt är skit, politiker och politik och sånt. 
Men många kommer nog att gå och rösta 
ändå. ■

aktuellteuropasamarbete

Jobben och miljön viktiga valfrågor
Klart att man ska rösta i valet, även om EU och parlamentet känns långt borta, säger Morgan, Christian 
och Linus på företaget Nimbus i Visby. De tror att det tar tid innan de uppfattar sig som både gotlänningar 
och européer. Men för nästa generation känns det nog självklart. TEXT AGNETA CARLESON FOTO  KINA ROBBERTS

Linus Gränsmark, Christian Strängborn och Morgan Almqvist på Nimbus i Visby tänker rösta i valet till Europaparlamentet. Man ska utnyttja sin rösträtt, tycker de.
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Det spelar roll
– fackliga krav inför valet  till Europaparlamentet
En kort sammanfattning av det fackliga Europaarbetet och de viktigaste fackliga kraven inför valet till 

Europaparlamentet. 16 sidor. Broschyren och OH-bilder finns också som pdf på www.lo.se.

Människan före marknaden
Varför du ska rösta i valet till Europaparlamentet
4-sidig folder med de viktigaste kraven inför valet till Europaparlamentet.  

Finns också som pdf på www.lo.se.

Aktuellt, maj|04
Tema: Valet till Europaparlamentet

Bilaga i LO-Tidningen med temat: Valet till Europaparlamentet. 12 sidor.

Människor är inte handelsvaror  
– stoppa förslaget till tjänstedirektiv!

4-sidigt material om EU-förslaget om tjänstedirektiv.  

Hämtas som pdf på www.lo.se.

Väljer du ett rött eller blått Europa?
A4-blad om socialdemokraternas och moderaternas politik i Europa-

parlamentet. Hämtas som pdf på www.lo.se.

Beställ materialen

på LOs hemsida: www.lo.se

eller skicka talongen till:

LO-distribution, 

Box 42053, 126 13 Stockholm.
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EU-krysset
När du löst krysset, skriv ner den mening som bildas av orden i de med gult markerade rutorna. Ange också ditt namn och din adress och skicka in svaret till:
LO, Informationsenheten, 105 53  Stockholm. Märk kuvertet ”EU-krysset”. Du kan också skicka ett vykort.
Bland de inkomna rätta svaren lottar vi ut: 1 pris – en dvd-spelare, 2–9 pris – Jens Assurs fotoböcker, 10–20 pris – två biobiljetter. Svaren ska vara LO tillhanda senast den 11 juni 2004.

Facket kräver en femte frihet

EUs fyra friheter – frihet för tjänster, varor, 
kapital och personer att röra sig fritt inom 
EU – har de flesta hört talas om. Inte lika 
många känner till det fackliga kravet om 
en femte frihet, rätten till fackliga sympa-
tiåtgärder över gränserna. Bakom det här 
kravet står hela den europeiska fackfören-
ingsrörelsen, inbegripet LO och LO-för-
bunden.

Tanken med EUs fyra friheter är att EU-
området fungera som en gemensam arbets-
marknad för arbete, företagande och inves-

teringar, på samma sätt som en nation. Men 
den rätt som löntagarna har nationellt att 
hävda sina intressen genom konfliktåtgär-
der saknas på EU-nivå. Det innebär att lön-
tagarna har försvagats gentemot kapitalet.

Många företag har produktion i flera EU-
länder. Det står företagen fritt att flytta pro-
duktionen mellan länderna – även om det 
pågår en legal facklig konflikt i ett av län-
derna. På så sätt kan företagen skydda sig 
från effekterna av en facklig stridsåtgärd.

– Med en rätt till fackliga sympatiåtgär-

der över gränserna kan anställda vid före-
tag med verksamhet i flera länder stödja 
varandra till bättre löner och arbetsvillkor. 
Även på branschnivå behövs den här rätten 
för att löntagarna i Europa ska kunna häv-
da sig gentemot arbetsgivarna, säger LOs 
avtalssekreterare Erland Olauson.

fackliga löftet
 – I grunden handlar det om maktförhållan-
det mellan arbete och kapital. För att lön-
tagarna ska kunna hävda sig mot det rörliga 
kapitalet måste facket också ha möjlighet 
att agera över gränserna. Det handlar om 
det fackliga löftet, på Europanivå.

Erland Olauson är väl bekant med kra-
vet om den femte friheten. Det var näm-
ligen han själv som för några år sedan tog 
upp behovet av ett sådant tillägg till EUs 
fyra friheter. Nu har alltså detta krav vand-

rat hela vägen in i Europafacket och det so-
cialdemokratiska partiet.

Europafacket och socialdemokraterna 
har drivit kravet om den femte friheten in-
för arbetet med att formulera en ny grund-
lag för EU. Där har man inte fått igenom 
det. Men det innebär inte att förslaget fallit 
för all framtid, betonar Erland Olauson.

– Vi kommer naturligtvis att fortsätta att 
driva det här kravet, i alla tänkbara sam-
manhang.

Borgerliga krafter i Sverige och övriga 
EU säger blankt nej till den femte frihe-
ten. De menar att facket skulle få för stor 
makt om den infördes. Moderaterna, folk-
partiet, kristdemokraterna och centern har 
i riksdagen förklarat att ”förslaget om att för-
dragsreglera rätten till gränsöverskridande 
fackliga sympatiåtgärder ska avvisas.” ■

TEXT AGNETA CARLESON

Löntagarna i EU ska ha rätt att stödja varandra 
genom fackliga sympatiåtgärder över gränserna 
– den femte friheten. Det anser Europafacket och 
socialdemokraterna.
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Idag har högerkrafterna majoritet i Europaparlamentet. Högerpo-
litik i EU är samma som i Sverige – försämringar för löntagarna, 
försvagade fackliga rättigheter, sämre socialt skydd. En politik 
som sätter marknaden före människan, företagen före löntagarna.
 LO vill ha en Europapolitik för full sysselsättning, trygga och 
utvecklande jobb, rättvisa spelregler på arbetsmarknaden och 
inflytande i arbetslivet. Vi vill ha ett EU som stärker de fackliga 
rättigheterna och sätter människorna före marknaden. Lägg din 
röst på socialdemokraterna, för rättvisa och trygghet i Sverige och 
övriga Europa. Din röst spelar roll!

Människor får inte bli handelsvaror. Därför måste 
det nyliberala EU-förslaget om tjänstedirektiv 
stoppas. Det säger LOs avtalssekreterare Erland 
Olauson.

Tjänstedirektivet är ett lagförslag som lagts 
fram av EU-kommissionen om hur den fria 
rörligheten för tjänster inom EU ska regle-
ras. Förslaget har väckt ilska och oro inom 
hela fackföreningsrörelsen.

Att ett företag säljer tjänster till an-
dra EU-länder innebär i praktiken att ar-
betskraft från företagets hemland arbetar 

– utför tjänsten – i ett annat land. Det kan 
handla om sjukvård, städning, transporter 
eller andra tjänster.

Idag gäller principen att företagen ska 
följa de lagar och regler som gäller i landet 
där arbetet utförs. Alla som arbetar i Sve-
rige, till exempel, ska ha lön och andra vill-
kor enligt de lagar och avtal som gäller här.

Det förslag till ny lagstiftning som nu 
diskuteras inom EU innebär om det genom-
förs fullt ut att den motsatta principen ska 
gälla. Företag som säljer tjänster i ett annat 
EU-land ska ha rätt att tillämpa hemlan-
dets löner och villkor. Ett polskt eller brit-
tiskt företag ska alltså kunna sälja tjänster i 
Sverige till polska eller brittiska löner.

Lagförslaget öppnar också för ”smarta” 
tjänsteföretag kan etablera sig i EU-länder 

med de sämsta anställningsvillkoren och 
sälja tjänster till övriga EU-länder.

– Förslaget innebär att konkurrens med 
låga löner och dåliga anställningsvillkor 
blir norm inom EU. Människor ska bli han-
delsvaror, precis som vilka andra varor som 
helst, konstaterar Erland Olauson.

– Självklart måste vi se till att detta för-
slag aldrig blir verklighet. Det är ett direkt 
hot mot våra kollektivavtal och fackliga 
rättigheter.

– Fri rörlighet inom EU är i grunden en 
bra princip, betonar Erland Olauson.

– Det innebär ökad konkurrens och där-
med bättre fart på ekonomin, i Sverige och 
hela EU. Och en bra ekonomi är en för-
utsättning för ökat välstånd. Men vi ska 
konkurrera med bra och utvecklande jobb, 
kvalitet och kunskap – inte genom att för-
sämra för löntagarna.

Det behövs en EU-lag som reglerar den 
fria rörligheten för tjänster, säger han. Men 
den ska bygga på principen att företagen 
måste följa nationella avtal och lagar.

Vad kan man göra för att stoppa försla-
get?

– Europaparlamentet är med och tar be-
slut om tjänstedirektivet. Med borgerlig 
majoritet i parlamentet finns det risk att 
det går igenom där. Därför bör man rösta i 
valet den 13 juni och se till att det blir so-
cialdemokratisk majoritet.

– Fackligt kommer vi också att protes-
tera mot förslaget i alla andra EU-samman-
hang. Vi har fullt stöd av socialdemokrater-
na, och regeringen kommer också att agera 
mot att förslaget blir verklighet. ■

Stoppa EU-förslaget om 
tjänstedirektiv

Rösta för ett rött Europa den 13 juni
Så här har socialdemokraterna  
i Europaparlamentet röstat

Så här har moderaterna och deras stödpartier  
i Europaparlamentet röstat

JA Bättre minimiregler för arbetsmiljön NEJ

JA Påverka medlemsländerna till ökad jämställdhet och kvotering NEJ

JA Lagstiftning om åtgärder mot sexuella trakasserier och diskriminering av pappalediga NEJ

JA Medbestämmande på arbetsplatserna för Europas löntagare NEJ

JA Inhyrd arbetskraft ska få samma löner och anställningsvillkor som redan anställda i företagen NEJ

JA Social hänsyn och miljöhänsyn vid offentlig upphandling NEJ

Valet till Europaparlamentet handlar om jobben, tryggheten och rättvisan

TEXT AGNETA CARLESON BILD BJÖRN ALBELIN


