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Europafacket har kommissionens öra. 
Det ger de fackliga organisationerna 
möjlighet att komma närmare makten och 
påverka beslut som berör arbetslivet i hela 
Europa. Och det är en chans vi måste ta! Det 
var en av många tankar som jag hade mig 
hem från Europafackets kongress, som hölls i 
Paris i månadsskiftet september/oktober. 

Fackförbundens ställning har försvagats 
under de senaste åren, medan arbetsgivar- 
och företagarfrågor varit i centrum på ett helt 
annat sätt. Tillsammans har de europeiska 
fackförbunden förlorat tio miljoner medlem-
mar under det senaste decenniet. På många 
håll har man problem att upprätthålla goda 
arbetsvillkor. Och även om flera länder är på 
väg att återhämta sig ekonomiskt syns spåren 
efter krisen ännu i arbetslöshetssiffrorna. 

Mot den bakgrunden var det särskilt 
uppmuntrande att höra EU-kommissionens 
ordförande Jean-Claude Juncker uttrycka en 
önskan om ett närmare samarbete mellan 
EU-kommissionen och facket. Nu kan 
dialogen med kommissionen stärkas, så att vi 
kan flytta fram våra positioner och utnyttja 
de medvindar vi kan känna av. 

Vi var 500 delegater från 90 centralorga-
nisationer i 39 länder som samlats för att dra 
upp riktlinjerna för arbetet under de fyra 
kommande åren. Tillsammans representerade 
vi ungefär 50 miljoner medlemmar. Saco, 
TCO och LO hade tillsammans 21 delegater. 
Men att vi är en liten skara i sammanhanget 
innebär inte att vi är utan inflytande. Vi har 
ett bra samarbete med våra nordiska kollegor 
och en gemensam syn både på vilka frågor vi 
ska driva och hur vi ska göra det. Att vi i 
Norden har en jämförelsevis mycket hög 
anslutningsgrad till facket, närmare 75 
procent, och att vi tillsammans representerar 

nio miljoner medlemmar väger tungt i 
internationella sammanhang.  

I flera sydeuropeiska länder, som 
Frankrike och Spanien, till exempel, är det 
bara åtta procent av de anställda som valt att 
organisera sig. Här har man en helt annan syn 
på facket än den vi har – mer som arbetsgiva-
rens motståndare – och det har bidragit till att 
det har blivit svårare att attrahera nya 
medlemmar. Därav följer än lägre legitimitet.

För vår del känns det förhoppningsfullt 
nu, med tanke på att svenska Veronica 
Nilsson, tidigare utredare på TCO, valts till 
vice ordförande. Ett mycket bra val!

Förutsättningarna för fackligt arbete 
skiljer sig åt, och organisationerna i de olika 
länderna har sina speciella arbetssätt. Det gör 
det extra viktigt att hitta bra strukturer för 
arbetet och att prioritera. Hur det ska gå till 
var en av kongressens viktigaste frågor. Det är 
en bra grund att vi nu har enats om ett 
manifest och en aktivitetsplan, med klara 
riktlinjer för hur det fortsatta arbetet ska 
göras, och kring vilka frågor det ska koncen-
treras. 

Arbetsmarknadens parter ska också i 
fortsättningen ansvara för lönebildningen! 
Det är en oerhört viktig fråga i alla nordiska 
länder och tillsammans har våra organisatio-
ner enträget protesterat mot åtgärder, som 
kan hota den fria lönebildningen och 

parternas rätt att självständigt sluta avtal. Jag 
förstår dem som ser ett behov av att säkra upp 
villkoren på laglig väg, eftersom de har 
betydligt sämre möjlighet än vi att påverka 
lönebildningen. Men att lagstifta om 
minimilöner skulle rasera hela grundtanken 
med vår lönemodell här hemma – att lönen 
ska sättas utifrån kompetens och prestation 
och därmed fungera som ett medel för 
verksamhetsutveckling. Nu kunde vi enas om 
att vi gemensamt ska verka för en minimilö-
nestruktur i de länder där förbunden så 
önskar. Den nordiska modellen påverkas alltså 
inte. Men vi måste ändå fortsätta att hålla 
ögonen på den här frågan, som är så viktig för 
oss. För, trots att det står i fördraget att 
lönebildning inte hör hemma i EU, har den 
en märklig förmåga att dyka upp i olika 
sammanhang och dokument.

Det är mycket i luften under en sådan här 
kongressvecka. På agendan fanns till exempel 
digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden 
och en gemensam bolagsskatt, jämställdhet 
och nya anställningsformer. Men med det 
läge vi har i Europa diskuterades naturligtvis 
också frågan om hur människor på flykt ska 
få tillgång till säkra vägar, gott mottagande 
och möjlighet till bra liv i ett nytt land. Och 
hur också vi, de fackliga organisationerna, har 
en viktig roll för att säkra bra villkor för alla 
på arbetsmarknaden. n n n
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