
Uttalande från Europafacket inför toppmötet den 18 oktober 
 
 
Europa måste ta itu med sin sociala skuld 
 
Skuldkrisen och hur man ska ta sig ur den diskuteras överallt. Och den bör diskuteras. 
Dock finns det en social skuld som är lika viktig som den monetära skulden för att 
rädda Europa. 
 
De planer som påtvingas länderna med svårigheter, men också andra länder som vill 
uppfylla kriterierna, fokuserar på nedskärningar som drabbar de mest sårbara, på att 
försämra socialt skydd och försvaga partrelationerna. Det pågår ständiga försök att 
montera ned den sociala modellen som gjort Europa till ett område med avancerade 
demokratier och minskade sociala ojämlikheter. De sydeuropeiska länderna befinner 
sig i en kritisk situation och ojämlikheter växer överallt. Ekonomiska planer skapar 
oacceptabla frizoner i Europa, som konkurrerar med och underminerar de som 
fortfarande har det bättre ställt. Vad som just nu drabbar arbetare i Grekland, Portugal, 
Irland och Spanien kommer förr eller senare - som en bumerang - slå tillbaka mot 
arbetare i Norden. 
 
Situationen för de unga är särskilt outhärdlig. Arbetslöshetsnivån bland ungdomar är 
nästan 50 procent i flera länder i syd, samtidigt som otrygga arbetsvillkor ökar i hela 
Europa. 
 
Åtstramningen leder inte bara till en social kris. Åtstramningen misslyckas också 
kolossalt: den varken klarar av de enorma skuldbördorna eller återställer 
marknadsförtroendet. Istället fortsätter åtstramningen att försvaga ekonomin. Även 
om Greklands eller Spaniens ekonomi vore i balans, skulle skuldkvoten fortfarande 
explodera. Detta som ett resultat av att en kollaps av BNPn och den ekonomiska 
verksamheten som förvärras genom ohållbara räntesatser som påtvingas för att möta 
finansmarknadernas förväntningar.   
 
Vem gagnas? 
 
Kasinokapitalismen är upphovet till de problem som vi står inför i dag.  Systemet har 
misslyckats.  Men kapitalet känner sig inte utmanat och kan fortfarande agera ostört.  
I bankernas bekväma kontor manipulerar man med räntesatser, medan regeringarnas 
fortsatta inriktning är att tvinga människorna betala för systemets misslyckande.  
 
Europeiska unionens institutioner, rådet, Europeiska centralbanken och Internationella 
valutafonden måste rikta in sig på skatterättvisa, sätta stopp för skattekonkurrens och 
skatteflykt samt slutligen, fast inte enbart, genomföra en skatt på finansiella 
transaktioner.  Men i stället kräver de strukturreformer, nedskärningar i minimilöner, 
nedskärningar i pensioner och i arbetslöshetsersättningen. Detta är ojust. Detta är 
ineffektivt.  Vad vi behöver är investeringar och skäliga löner som genererar hållbar 
tillväxt.   
 
Europafacket kommer att använda sin styrka och sitt inflytande för att åstadkomma en 
kursändring. Att omskapa och stärka de mekanismer och den politik som bidrar till 



minskade sociala orättvisor och vänder utvecklingen mot ökad orimlig koncentration 
av välståndet är vad som krävs för att hitta en hållbar väg ut ur krisen.  
 
Europafacket stödjer ett EU som främjar goda arbeten, skäliga löner, sociala framsteg 
och social rättvisa.  Vi avvisar nedmonteringen av vår sociala modell som fungerar 
som förebild och inspiration för arbetstagarna i resten av världen. 
 
Europafacket har ett socialt projekt för Europa.  I det aktuella läget när diskussioner 
pågår om ett nytt konvent och ett eventuellt nytt fördrag, vill vi medvetandegöra de 
ansvariga om tyngden i vårt krav att sociala rättigheter måste ha företräde före 
ekonomiska friheter. 
 
 
 
 


