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Angreppet
på det fackliga löftet
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det fackliga löftet
Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta för lägre lön
eller på sämre villkor
än det vi nu lovar varandra
Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten
att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!
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Hvad hvilja de borgerliga?
Den gamle och den nye moderaten satt på krogen. Den nye var upprörd över partiets gamla politik som hade misslyckats. Den glaserade
lammfilén kallnade medan han talade.
– Du är fånge i det gamla! Partiet har haft som mål att stärka kapitalet och ägandet. Det är rätt mål men fel metod. Därför käre broder, ska partiet ändra politik. Vi ska inte stödja storföretagen, vi ska
inte ändra i arbetsrätten, vi ska inte sänka arbetsgivaravgifterna. Ett
modernt land ska inte med lag byggas, tvärtom, med den fria marknadens kraft ska lagar och regler spolas bort. De anställda kommer att
kräva att få slippa kollektivavtal för att ha en chans att få jobb.
Den gamle blev bekymrad. Alla de som stödde den gamla politiken skulle kräva den yngres huvud på ett fat, men å andra sidan, den
yngre hade ju rätt, de hade misslyckats, ständigt. Den yngre fortsatte:
– Vi ska ändra i alla bidrag och försäkringar, färre, lägre, sämre och
dyrare. Då tvingas människor ut i arbete, det blir konkurrens om jobben. Facket blir svagare, företagen blir starkare utan att vi får kritik
för att ha ändrat i arbetsrätten. Dessutom, fler i jobb ger minskade
kostnader och ökade intäkter för staten, det blir utrymme för rejäla
skattesänkningar för oss. Marknaden kommer att slå två heliga kor för
sossarna i en och samma smäll, både makten på arbetsmarknaden och
fördelningen av pengarna.
Den äldre var irriterad över den yngres kritik mot det som varit.
Tänkte tyst på vad som skulle hända om den nya politiken genomfördes samtidigt som arbetslösheten ökade, hur hårt många skulle drabbas. Han slog bort oron, tänkte, jag börjar visst bli blödig på gamla dar.
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Två borgerliga
strategier
Den gamla borgerliga strategin har

varit att gynna ägandet direkt. En ensidig
rätt för dem som äger företag och kapital att
besluta om allt som rör företagandet. Beslut som
ska ge högre lönsamhet, mer vinst, större avkastning
på det satsade kapitalet.
Till sitt försvar har de anställda kämpat för regler i lagar och
kollektivavtal som begränsar ägandets rätt att ensidigt anställa och
avskeda, att ensidigt leda och fördela arbetet, att ensidigt med individuell lönesättning bestämma lönen - priset på arbetet.
I politiken var den gamla borgerliga strategin inriktad mot att låta
staten begränsa de fackliga rättigheterna, ändra i arbetsrätten och försvaga kollektivavtalen.
Den gamla borgerliga strategin angrep de anställda direkt och gynnade ägarna direkt. Hoten mot de anställdas rättigheter var lätta att
se, motsättningarna var tydliga.
Den nya borgerliga strategin är nyliberal. Den vill gynna ägandet indi-

rekt med marknadskrafterna som medel. Genom att kraftigt öka
utbudet av arbetskraft med fler sökande på arbetsmarknaden, färre,
lägre och sämre ersättningar till dem som har arbete, kommer fler att
tvingas ta arbete till lägre lön och sämre villkor.
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På väg till jobb?

De anställdas tillkämpade förmåner och rättigheter ska spolas
bort, inte genom politiska beslut, utan med en arbetets marknad där
arbetslösa ställs mot arbetande, där sjuka ställs mot friska, där exportmarknad ställs mot hemmamarknad, där kvinnor ställs mot män och
där gamla ställs mot unga.
Den nya borgerliga strategin vill skapa ökad konkurrens på arbetets marknad där fackföreningarna inte förmår stå emot ett allt hårdare marknadstryck.
Den nya borgerliga strategin angriper därför de anställda indirekt
med konkurrens och fri marknad som metod. Hoten mot de anställdas rättigheter och villkor blir svårare att se. Marknaden gör motsättningen mellan arbetsgivare och anställda otydlig.
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I prispressarfabriken
I den ekonomiska teorin finns det två helt olika orsaker till arbetslöshet. Den första är att efterfrågan är för låg orsakat av för lite konsumtion och investeringar, samt för mycket sparande. Den arbetslösheten
brukar kallas konjunkturell. Den andra orsaken handlar om hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar. Den brukar kallas strukturell.
För att minska den konjunkturella arbetslösheten måste konsumtionen öka, människors och företags vilja att satsa måste bli större.
Staten kan stimulera efterfrågan på olika sätt, till
exempel med ROT-avdrag, satsningar på vägar
och renovering av bostäder, ökade bidrag
till kommuner och landsting, eller mer
pengar till ekonomiskt utsatta grupper, ett
extra barnbidrag. Staten kan minska nedgången i efterfrågan och därmed minska
arbetslösheten.
Teorierna för hur staten ska agera när
efterfrågan faller formulerades av ekono-

k r is

+

–

rä nta

+

–
när inflationen ökar höjer riksbanken räntan. då stiger arbets
lösheten och löneinflationen sjunker. när arbetslösheten stiger
till massarbetslöshet sänker riksbanken räntan ner mot noll.
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inflation

arbetslöshet

+

–

men John Maynard Keynes. En konjunkturpolitik där staten ökar
eller minskar efterfrågan kallas keynesiansk.
Den strukturella arbetslösheten är en del av den nuvarande ekonomiska politiken för att begränsa riskerna för löneinflation. Det innebär ett överskott av arbetskraft för att inte lönerna ska öka mer än det
tak ekonomin sätter. Storleken på den ”nödvändiga” arbetslösheten
beror på hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar.
Den nya borgerliga strategin med låga ersättningar färre, lägre och
sämre ersättningar till dem som inget arbete har, syftar till att öka
utbudet av arbetskraft, men också till att tvinga de arbetssökande att
ta arbete till lägre pris, i annat yrke och långt hemifrån.
Genom att driva de arbetslösa hårt är tanken att det krävs färre
arbetslösa utan att priset på arbete stiger över taket i ekonomin. De
som är strukturellt arbetslösa är således inte arbetslösa, de har arbete
med att bekämpa inflationen, de jobbar i prispressarfabriken.
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Medlemskapets värde
Den omedelbara och kortsiktiga medlemsnyttan kallas ibland för
medlemskapets värde. Men de som är medlemmar i facket är det av
flera olika skäl, inte bara ett, minst tre, som sidorna i en triangel.



• Kartellen. Den första sidan är att medlemmarna sluter sig samman i
solidaritet för att skydda sig mot arbetsgivarens försök att sänka priset
på arbete. Det är detta som är den fackliga kartellen, att gå samman
för att skaffa sig kontroll över priset på arbetet. Det fackliga löftet, att
ingen säljer sitt arbete billigare än den andre, är att skydda varandra
från utpressning där lön och villkor ställs mot jobb.
• Ideologin. Den andra sidan är det ideologiska budskapet.
Fackföreningen är en bärare av en demokratisk idé om allas lika värde
och lika rättigheter. Med detta budskap försöker medlemmarna med
sin fackförening påverka politiken och hela samhällsbygget.
• Förmåner. Den tredje sidan är en gemensam inköpsorganisation.
Genom att gå samman kan medlemmarna få billigare försäkringar
och andra förmåner.
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Arbetet är inte
en handelsvara
En kartell innebär att de som säljer eller köper något på en marknad
sluter sig samman för att begränsa eller helt förhindra konkurrens. En
kartell kan göra flera saker för att påverka priset. De är alla förbjudna
i lag på marknaderna för varor, tjänster och kapital.
• indelning och avgränsning i delmarknader.
• kontroll över priset på delmarknaden.
• påverka utbudet/efterfrågan på delmarknaden.
På arbetets marknad är det nödvändigt att begränsa konkurrensen.
Grundtanken är att arbete inte är en handelsvara. Lagen förbjuder
därför inte överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare
om lön eller andra anställningsvillkor.
Kartellerna på arbetsmarknaden består av fackföreningar och
arbetsgivareorganisationer.
• A
 rbetsmarknaden delas upp. Genom att bestämma vilka avtalsområden, fackförbund och arbetsgivarorganisationer som har organisations- och avtalsrätt försöker parterna skapa entydiga delmarknader med bara en köpare och en säljare.
• Priser och andra villkor fastställs. Genom kollektivavtal försöker
parterna kontrollera priset på arbete på de olika delmarknaderna/
avtalsområdena.
• Begränsa produktion, påverka utbudet. Genom utbildning och
arbetslöshetskassor försöker de anställda begränsa utbudet av
arbetskraft på marknaden. Den som är arbetslös ska vara väl försörjd för att inte vara piskad att ta arbete till vilket pris som helst.
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Karteller är instabila
En kartell innehåller motsättningar, som innebär en ständig risk att
den brister. När som helst kan en grupp överge kartellen, om de tror
att de tjänar på det eller om de känner sig tvingade. Då uppstår konkurrens och köpare står mot köpare, säljare mot säljare, anställda mot
anställda.
Karteller bygger på att deltagarna organiserar sig kring ett gemensamt intresse. Den som smiter genom att sänka priset kan kortsiktigt
få fler uppdrag eller fler jobb. Då kommer fler att överge kartellen för
att få jobb till ett lägre pris. På sikt riskerar det att leda till en lönekonkurrens ner till kinesisk lönenivå.
När kartellen riskerar att försvagas och brista, kommer fackföreningen att satsa på den direkta kortsiktiga medlemsnyttan, som ställs
mot kostnaden för medlemskapet.
Men i detta finns en svår motsättning för när organisationen fokuserar på den omedelbara kortsiktiga medlemsnyttan skymmer det
fackföreningens verkliga uppdrag, att upprätthålla en effektiv kartell
på arbetets marknad.

naturligt
skydd

Mygga

Mygga är olika saker, en insekt, en liten mikrofon. Men det är också
en gulgrönvit burk som går att köpa på apoteket och som det står
MYGGA på. Gå till apoteket, ta en MYGGA-burk och fråga:
– Vad får man om man köper den här?
– ???
Man får ingenting, men MAN SLIPPER MYGGOR! Det är med MYGGAburkar som med facket. Man betalar inte för att få någonting. Man betalar för
att slippa andra som arbetar för lägre lön. Facket är som en mygga-burk.
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Värnen mot

Full sysselsättning
Om det är balans mellan
utbud och efterfrågan på
arbete då är det lika många
som vill sälja och köpa arbete. Om alla har jobb finns
det ingen risk att arbetslösa
ställs mot arbetande. Den
som har ett tryggt jobb hotar
inte det fackliga löftet.

Aktiv arbetsmarknadspolitik
Vä r n

2

Vä

rn

1

en

nad

rk

Ma

Det fackliga löftet är ständigt hotat. Det finns alltid en risk att andra för sin försörjning kan tvingas
sälja sitt arbete billigare. Då börjar alla konkurrera
med varandra om jobben med lägre lön och sämre
villkor. I alla moderna länder har arbetstagarna
kämpat till sig regler och system för att minska
riskerna för konkurrens på arbetsmarknaden.
Dessa regler och system är värn mot marknadskrafterna.
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Målet är att skydda och
stödja de arbetslösa att
komma tillbaka i bra jobb.
Med utbildning blir det
färre arbetslösa och tillgången på arbetssökande
kan öka i områden med
jobb. Den som är i utbildning hotar inte det fackliga
löftet.

marknaden
Rikstäckande kollektivavtal
Kollektivavtalet gäller alla som säljer samma
sorts arbete. Avtalet är bindande för arbetsgivarna. De kan då inte hota en anställd med
lägre lön eller sämre villkor. Avtalet är
befrielse från utpressning.

V

är
n

5

Ett starkt
anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid
arbetsbrist gäller turordning– sist in först ut – och lagen
ger rätt till återanställning. Detta hindrar att arbetsgivaren
byter ut en anställd mot en arbetslös. Den som inte
kan bytas ut hotar inte det fackliga löftet.

V

är
n

4

Den som har ett arbete betalar till de arbetslösa så att
de inte ska tvingas ta arbetet till lägre lön eller sämre
villkor. Det ska inte löna sig för en arbetsgivare att byta
en anställd mot en arbetslös. Sänks a-kassan ökar trycket mot de lägsta lönerna. Den som har en bra a-kassa
hotar inte det fackliga löftet.

Vä r

n

3

Hög arbetslöshetskassa

15

Nya
Ma

Öka utbudet av arbetskraft

Full
sysselsättning

2
Vä r n
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Begränsa
arbetsmarknads
utbildningen
Skära ned eller avskaffa
stora delar av arbetsmarknadsutbildningen.
Försämra stödet till
arbetslösa för att komma
in på arbetsmarknaden.
Den som har kort eller
fel utbildning kan tvingas
bryta det fackliga löftet.

Vä

rn

1

en

nad

rk

Försämra sjukersättningen för att
tvinga sjuka att arbeta. Öppna för en
fri arbetskraftsinvandring. Höja pensionsåldern och förkorta utbildningar
och inför en bortre parentes i studiemedelssystemet. Beskatta de som
inte arbetar hårdare. Den som för sin
försörjning tvingas till arbete riskerar
att bryta det fackliga löftet.

Aktiv arbetsmarknadspolitik

...
Rikstäckande
kollektivavtal

Ett starkt
anställningsskydd

V

5

Försvaga
kollektivavtalen
Begränsa rätten till konflikter och sympatiåtgärder.
Flexibla centrala avtal med
öppningsklausuler, fredsplikt
och individuell lönesättning.
Konkurrerande avtal från
andra EU-länder. Den som inte
är skyddad av starka kollektivavtal kan tvingas bryta det
fackliga löftet.

V

är
n

4

Höja inträdeskraven,
sänka ersättningsnivåerna och öka kraven på
arbetsskyldighet. Olika
och höga egenavgifter
beroende på arbetslösheten så att fler väljer
att vara oförsäkrade. Den
som har låg eller ingen
a-kassa kan tvingas bryta
det fackliga löftet.

är
n

Försämra arbetslöshetskassan

Hög arbetslöshetskassa

Angripa turordningsreglerna genom rätt att göra
undantag och betona kompetens. Fler f-skattsedlar
och ändra arbetstagarbegreppet, så att arbetstagare
kan vara uppdragstagare. Utöka rätten att använda
anställda på viss tid. Den som har en otrygg
anställning kan tvingas bryta det fackliga löftet.

Vä r

n

3

Försvaga anställningsskyddet

...och det gamla
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Blå politik eller
röd arbetslinje
Arbetande

Arbetande

2
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Övriga

Arbetskraften, det är alla mellan 18 och 65 år. De kan delas in
i tre huvudgrupper, de som har arbete, de som är arbetslösa,
öppet med kontantstöd eller i någon form av åtgärd, samt
övriga, såsom studerande, sjuka, förtidspensionerade och hemarbetande.

➜

1

Arbetslösa

Arbetslösa

Övriga

En viktig uppgift för politiken är att en så stor del av arbetskraften som möjligt är i arbete. Att de som är arbetslösa kan få
ett arbete! Då ökar de gemensamma intäkterna och minskar de
gemensamma kostnaderna.

➜
➜

Arbetslösa

Övriga

➜
➜

Men hur stor arbetslösheten måste vara beror på olika åtgärder
på arbetsmarknaden. Här går den djupa skiljelinjen mellan
en blå och en röd politik. Den blå vill piska människor mot
arbete genom försämringar av tryggheten och hotad ekonomi.
Den röda arbetslinjen vill stödja människor till arbete genom
utbildning och tryggad ekonomi.

➜

Arbetslösa

➜

Arbetande

5

Övriga

Men kravet på låg inflation sätter en gräns för hur mycket
arbetslösheten kan minska. Övriga måste bli arbetslösa. Det
behövs ett överskott av arbetskraft, det som kallas strukturell
arbetslöshet, för att inte löner och därmed priser ska börja stiga.

Arbetande

4

➜

3

Arbetslösa

➜

Arbetande

Övriga

När efterfrågan faller på grund av kris i ekonomin drabbas
människor dubbelt av den borgerliga politiken. Först förlorar
de jobbet, tvingas ut i massarbetslöshet tillsammans med alla
övriga som drivits ut på arbetsmarknaden. Sedan drabbas de av
de åtgärder som den borgerliga regeringen genomfört för att
piska de övriga till arbeten, som inte längre finns.
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Om politiken och krisen
Varför är det kris?
Det är kris i Sverige och i världen därför att efterfrågan på varor och
tjänster har rasat dramatiskt de senaste åren. Framför allt i USA har
många lånat för mycket. Plötsligt blev alla banker osäkra om vem som
kunde betala sina skulder och vad olika säkerheter var värda.

Varför är efterfrågan för låg?
Om människor, företag eller stater är osäkra inför framtiden kommer de att spara pengar, ha ett överskott i sin ekonomi. Men att spara
mer är att köpa mindre, efterfrågan på varor och tjänster minskar och
arbetslösheten ökar. Krisen nu beror på ett katastrofalt fall i efterfrågan på grund av en mycket stor osäkerhet i världen.

Varför satsar inte regeringen mer för att stoppa krisen?
Staten kan bekämpa krisen genom att stimulera efterfrågan med till
exempel sänkta skatter, ökade bidrag till kommunerna och investeringar i infrastruktur. Staten kan också satsa på utbildning och högre
a-kassa för att stödja dem som drabbas. Den borgerliga regeringens
strategi är att istället göra fler skattesänkningar, i första hand till de
egna väljarna, inte till de drabbade.

Kan lägre löner ge fler jobb?
För att kunna importera måste ett land exportera, minst lika mycket,
det kallas bytesbalans. För höga kostnader leder till minskad export
och ökad arbetslöshet. Då kan lägre löneökningar än i omvärlden öka
konkurrenskraften och ge fler jobb. Men krisen och arbetslösheten i
Sverige beror inte på för höga kostnader i förhållande till omvärlden.
Problemet är att ingen vågar köpa!
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Hur kan lägre a-kassa ge fler jobb?
En lägre a-kassa är kärnan i den borgerliga politiken för att minska
den strukturella arbetslösheten, att göra en högre sysselsättning
möjlig utan att inflationen ökar. Det innebär att de arbetslösa fyller
en funktion – de håller tillbaka lönerna och därmed inflationen. De
arbetslösa arbetar i inflationsbekämparbranschen, de arbetar på en
prispressarfabrik. Ju lägre a-kassa – ju effektivare arbetar de.

Hur kan lägre sjukförsäkring ge fler jobb?
I den borgerliga regeringens strategi är sjuka inte sjuka, de är utan
arbete, de är arbetslösa. Om ersättningen vid sjukdom är tillräckligt
låg och kortvarig kommer också sjuka att tvingas söka sig ut på arbetsmarknaden för sin försörjning. Och om de inte orkar med ett vanligt
arbete gör de mer nytta i prispressarfabriken än hemma i sängen.

”

Utbudspolitik behöver man för att få tillräckligt hög sysselsättning i
långa loppet, men får man en väldigt djup konjunkturnedgång är det självklart att den måste hanteras med efterfrågepolitik. Räntepolitik är det man
i första hand ska använda, men nu är det en exceptionell situation och då
krävs det mer.
…Att öka statsbidrag tillfälligt till kommuner och landsting tror jag vore
väldigt bra, de tvingas annars nu dra ner sin verksamhet.
…Jag skulle också gärna se att man gjorde tillfälliga engångsutbetalningar.
Extra barnbidrag, extra studiemedel, extra pensionstillskott, sådant som når
låginkomsttagare, som kan förväntas lägga en inkomstökning på ökad konsumtion.

”

Citat ut Lördagsintervju, i radions P1 090103 med Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och ordförande i den borgerliga regeringens finanspolitiska råd.
Kopiera länken och lyssna på hela intervjun: www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type
=broadcast&Id=1531136&BroadcastDate=&IsBlock=
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Uppdraget

– att värna löftet

När angreppet kommer, när arbetsgivarna ökar trycket och kräver
sänkta löner och sämre villkor, då gäller det att var och en står emot,
orkar säga nej och organiserar sig. Det är med en insikt om gemensamma intressen som vi orkar stå emot, i solidaritet.
Men det blir svårare att stå emot när färre är medlemmar i fackföreningen. Då ökar risken för att oorganiserade tvingas sälja sitt
arbete till lägre pris. Och när färre arbetsgivare tecknar kollektivavtal
ökar risken för att de erbjuder sämre villkor än avtalet.
Om arbetsgivarna får ökade möjligheter att göra avsteg från riksavtalet, till exempel genom öppningsklausuler, ökar risken för att den
lokala fackliga organisationen hamnar i en utpressningssituation mellan jobb och villkor.

1

Om löntagarna ska orka stå emot angreppet måste
fackföreningen satsa all sin kraft på att värna det
fackliga löftet.

Organisera nya medlemmar!

Angreppet riktar sig mot den fackliga kartellen. När färre organiserar
sig ökar risken dramatiskt för att kartellen brister. Då uppstår en konkurrens om jobben, som leder till sämre löner och villkor för alla.

Utbilda och organisera varje ny generation av
anställda är den första uppgiften för att försvara
det fackliga löftet.
22

2
3
4
5

Fler förtroendevalda!

Utan insikten om gemensamma intressen klarar vi inte att stå emot.
Utan närvaro av kunniga förtroendevalda på arbetsplatsen blir medlemmarna mer utsatta.

Se till att det finns fackligt förtroendevalda på alla
arbetsplatser och att utbilda dem är den andra uppgiften
för att försvara det fackliga löftet.

Teckna kollektivavtal!

Om fler företag inte tecknar kollektivavtal kommer ännu fler företag
att följa efter. Då hotar kartellen att brista.

Söka upp och övertyga varenda arbetsgivare att teckna
kollektivavtal är den tredje uppgiften för att försvara det
fackliga löftet.

Stoppa konkurrens mellan avtal!

Om det finns konkurrerande avtal på samma marknad väljer arbetsgivaren det billigare. Det gäller oavsett om avtalen är svenska eller utländska.

Dra tydliga gränser mellan fackförbund i Sverige och
i andra länder vem som har organisations- och avtals
rätten är den fjärde uppgiften för att försvara det
fackliga löftet.

Orka stå emot!

Angreppet har många ansikten och tar många vägar. När angreppet
kommer gäller det för var och en att orka stå emot, att ha tänkt efter
varför det är viktigt att inte ge efter, att våga argumentera och agitera.

Om den fackliga kartellen brister bryts löftet om enighet,
då ligger vägen öppen...
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