
INLEDARE Försvara
anställningsskyddet
Det lagstadgade anställningsskyddet är hotat – och det är
främst turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd,
LAS, som man riktar in sig på från borgerligt håll. Det är
förvisso inget nytt – turordningsreglerna brukar alltid ifrå-
gasättas när det råder ekonomisk kris –men den här gång-
en är det många som stämmer in i kören.
Redan i maj förra året lade den regeringstillsatta globalise-

ringsutredningen fram ett förslag om förändringar i LAS, som
innebar att ”kompetens” skall väga tyngre vid uppsägningar än
anställningstid. Sedan hakade både centerpartiet och folkpartiet
på med förändringsförslag gällande LAS, för att slutligen under
hösten få uppbackning av Svenskt Näringsliv i en veritabel
kampanj i form av annonser och debattartiklar.
Arbetsköparnas och delar av borgerlighetens attacker på an-

ställningsskyddet bottnar i starkmytologisering om hur oflexibel
och orättvis principen ”sist in – först ut” är. Förvisso innebär
LAS att det är de som är sist anställda – vilket ofta, men inte all-
tid, är de yngsta – som i normala fall sparkas vid uppsägningar
på grund av arbetsbrist. Att detta skulle vara orsaken till den
höga ungdomsarbetslösheten är dock en myt. I en debattartikel
i Dagens Nyheter 21 september 2009, visade två SSR-företräda-
re att det inte finns några statistiska bevis för att så är fallet.
I själva verket kan man i förhandlingar vid uppsägning på

grund av arbetsbrist förhandla bort turordningsreglerna, vilket
i dag sker mer eller mindre på alla företag – allt för att till-
fredsställa arbetsköparnas krav på att få behålla ”kompetent”
och ”kvalificerad” personal.

När vi ser oss omkring och noterar att 100 000 industriarbeta-
re utan större knorr under de senaste åren fått sparken så visar
det sig att anställningsskyddet snarare är för svagt. Möjlighe-
terna att kringgå LAS är stora, inte minst genom att säga upp
tillsvidareanställd personal för att i stället hyra in arbetskraft på
tillfällig basis från bemanningsföretag. Snacka om att kringgå
LAS. Den vilda strejken bland Lagenaarbetarna förra året satte
fokus på hur det i dag går till på många arbetsplatser.
Att det är lätt att göra sig av med fast anställd personal upp-

märksammar vi i en artikel i det här numret avArbetare-Kuriren.
Där kan du läsa om hur Posten tillsvidareanställde och sa upp en
SFSO-medlem – samma dag! Posten har också utmärkt sig
genom att i Umeå säga upp sex mångårigt anställda terminalar-

betare på grund av att de
var ”för långsamma”! I
det fallet fick Posten
backa på grund av upp-
märksamheten i media
och den fackliga opinion
som skapades, men man
kan ju undra om det i dag
existerar något reellt an-
ställningsskydd.
Ett system baserat på

att kompetens går före
anställningstid vid uppsägning riskerar att bli ett system som
kontrolleras fullt ut av arbetsköparna – och de innebär i sådana
fall rent godtycke. Är det arbetsköparnas goda vilja som vi lö-
nearbetare reservationslöst ska sätta vår lit till?
En del röster höjs därför för att SvensktNäringsliv och LOpå

”syndikalistiskt” vis, alltså utan inblandning från statsmakten, gör
upp om anställningsskyddet. Det kan framstå som sympatiskt
och LO har i årets avtalsrörelse krävt att frågan om inhyrning av
personal efter uppsägningar av fast anställd personal skall regle-
ras. Om så sker är det gott och väl, men om detta som motpre-
station innebär eventuella eftergifter och uppluckringar av
anställningsskyddet avtalsvägen så kan det så småningom krypa
in på lagbokens sidor. Det är definitivt inget att eftersträva.
Även SAC är inne på en utomparlamentarisk linje, när de fö-

respråkar att fackföreningarna via platskontroll ska utöva an-
ställningsskydd och arbetsförmedling (Arbetaren 20 januari
2010). Att fackföreningarna skall utöva så mycket inflytande de
kan är självklart, men i dagsläget saknas den fackliga styrkan på
många arbetsplatser. Skall då dessa lönearbetare offras för att
andra skall lyckas? Ett cyniskt sätt att resonera från SAC:s sida.
Anställningsskyddet måste i dagsläget försvaras – och utökas

på så sätt att kryphålen i lagen, exempelvis vad gäller beman-
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ningsföretag och utnyttjandet av tillfällig arbetskraft, täpps till.
I dag är det arbetsköparna som har ensamrätt att avgöra när det
råder arbetsbrist. Bara en sådan sak skapar oerhörd makt och
kan lätt missbrukas. Turordningsprinciperna grundar sig på en
rättsuppfattning som de flesta lönearbetare slutit upp kring i
drygt 150 år, nämligen principen att det är den äldre arbets-
kraften sommåste skyddas vid uppsägningar, då det är den som
har svårast att åter ta sig in på arbetsmarknaden igen efter ar-
betslöshet.
Allt är egentligen en fråga om makt: skall arbetsköparnas en-

välde härska på arbetsplatserna eller är det de anställdas och deras
fackföreningars strävan efter inflytande och demokrati som skall
vara rådande? Alla demokratiskt sinnade individer väljer så klart
frihet och demokrati före tvång och diktatur. Vi lönearbetare
måste därmed självklart försvara anställningsskyddet!
LARS HAMMARBERG

AD-domen i Laval-
målet: Fackföreningarna
får betala
Lavals ombud och Svenskt Näringsliv gladdes över Ar-
betsdomstolens slutgiltiga dom i det så kallade Lavalmå-
let. Men domen innebar att Arbetsdomstolen sköt över
ansvaret att tolka EG-rätten på landets fackföreningar.

2 679 739 kronor. Det är slutsumman i det rättsliga efterspe-
let till konflikten i Vaxholm 2004. Med domen i december 2009
är Byggnadsarbetare- och Elektrikerförbundet skyldiga att be-
tala det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd bland de högsta
belopp som någonsin utdömts i Arbetsdomstolen, AD.
Det är en klen tröst att AD prutat på bolagets yrkanden. Kra-

ven på totalt 1350 000 kronor i allmänt skadestånd jämkades
till 550 000 kronor. Fackföreningarna dömdes att ersätta bola-
gets rättegångskostnader med 2 129 739 kronor. Bolaget hade
yrkat på 3 051 444 kronor. Däremot avvisade AD bolagets krav
på 1 420 000 kronor i ekonomiskt skadestånd.
Konflikten uppstod 2004 kring ett skolbygge som Vaxholms

kommun lagt ut på entreprenad till L&P Baltic Bygg AB, ett i
Sverige registrerat bolag som gick i konkurs 2005. Genom ett
så kallat utstationeringsavtal med Baltic bemannade det lettis-
ka företaget Laval i juni 2004 arbetsplatsen med 35 arbetare.
Arbetsplatsen saknade kollektivavtal och Byggettan misstänkte
därför social dumpning.
I förhandlingar den 15 september 2004 krävde man avtal en-

ligt villkor som gällde inom avtalsområdet. Dagen innan – den
14 september – hade bolaget upprättat ett avtal med en lettisk
fackförening. Förhandlingsprotokoll visar att Byggettan hölls
ovetande om detta avtal.
Förhandlingarna strandade när detta blev känt och med stöd

av förbundet varslade Byggettan om stridsåtgärder. Dessa träd-
de i kraft den 2 november samma år, och den 3 december ut-
löste Elektrikerförbundets medlemmar sympatiåtgärder. Laval
kontrade med att åberopa brott mot Medbestämmandelagens,
MBL:s fredspliktsregler, men även mot artikel 49 i EG-fördra-
get – som reglerar fri rörlighet för tjänster.
Denna ståndpunkt avvisade AD i en interimistisk dom, där

domstolen slog fast att de vidtagna stridsåtgärderna var lagliga
och när det gällde EG-rätten var det inte möjligt ”att dra några
tillräckligt säkra slutsatser”.
Nu fem år senare hävdar AD att Lavals invändningar var ”väl-

grundade”. Denna perspektivförskjutning vilar på att EG-dom-
stolen 2007 underkände de regler i MBL som tillåter den typ av
stridsåtgärder som tillgripits vid skolbygget i Vaxholm. EG-lag-
stiftningen gör nämligen anspråk på att ha retroaktiv verkan.
Eftersom de utlösta stridsåtgärderna inte befanns vara i strid

med svensk lag, utan det visade sig vara svensk lag som stred
mot EG-rätten kan man spontant tycka att svenska staten – i
någon form – skulle ta ansvar för att de fackliga organisatio-
nerna inte drabbas. I stället skjuter landets högsta domstol i ar-
betsrättsliga tvister över ansvaret på fackföreningsrörelsen att
spekulera i om svensk arbetsrätt strider mot EG-rätten. Det är
också talande att det är den traditionella korporativa strukturen
som anammat rättsregler som juridisk expertis har klurat ut på
EG-nivå. AD är ju ett av de få korporativa organ där Svenskt
Näringsliv valt att sitta kvar.
Nu var domstolen långt ifrån enig. Den ledamot Sveriges

akademikers centralorganisation, Saco, utsett ställde sig bakom
inskränkningarna i konflikträtten. En av de statligt utsedda le-
damöterna – med ett förflutet som jurist på LO-TCO Rätts-
skydd – hade förordat ett lägre skadestånd, men godkände
principen om utvidgade skadeståndsregler. Den av LO utsed-
da ledamoten avvisade bolagets yrkande om allmänt skade-
stånd, och ansåg att parterna ska stå för sina egna rättegångs-
kostnader.
Mer anmärkningsvärt är att en av de statliga ledamöterna

också avvisade skadeståndsanspråken, med motivering att
”några motsvarande fördragsstridiga stridsåtgärder” inte ge-
nomförts efter EG-domstolens utslag 2007.
Utslaget i Lavalmålet har ytterligare devalverat den upphaus-

sade visionen om ett socialt Europa. AD:s höga profil sedan
1990-talet ochMedlingsinstitutets tillkomst är andra inslag i den
så kallade harmoniseringen. Den proposition regeringen lade på
riksdagens bord den 5 november 2009 innehåller förslag på för-
ändringar i MBL med samma bäring. Gissningsvis kan vi ännu
bara skönja skuggan av ett ofta oförutsägbart europeiskt rätts-
system.
KRISTIAN FALK

Artikeln har tidigare publicerats i SAC:s tidning Arbetaren

1MAJ-FEST
Det blir första maj-fest även
i år. Information om tid och
plats kommer senare.

NÄSTA MEDLEMSMÖTE:
Tisdag 8 juni i lokalen,
Rosenlundsgatan 46B.
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Möten, möten
och åter möten
FRAMTIDSKONFERENSEN I HUDDINGE
Drygt tjugo deltagare från åtta organisationer infann sig till
framtidskonferensen som Huddinge LS arrangerade i januari,
en fortsättning på den konferens huddingekamraterna ordnade
ett år tidigare. De viktigaste frågorna i punktform:
• Den gemensamma hemsidan ska ha adressen www.friasyndi-

kalister.se och administreras av en ansvarig organisation ett
år i taget. Tanums LS fick uppdraget att sköta hemsidan ett
år framåt.

• Alla organisationers hemsidesansvariga ska till Tanums LS
rapportera den egna organisationens synpunkter angående
hemsidan och de kontaktuppgifter man vill ha med.

• Tanums LS ska utforma en gemensam annons i Arbetaren
om hemsidan.

• Varje organisation ska informera sina medlemmar om Söder
om Åsens LS planer på ett sommarläger.

• Respektive organisation ska inbjuda övriga organisationer
om man planerar någon kurs eller annan utbildning.

• Alla organisationer ska diskuterar frågan om en gemensam
”solidaritetsfond”, den som har förslag i frågan mejlar snab-
bast möjligt övriga så att det finns konkreta förslag till nästa
gemensamma möte.

• Söder om Åsens LS ska arrangera nästa konferens. Den ska
ha bra med tid till diskussioner om en eventuell ”solidari-
tetsfond” så att vi kan komma till beslut i frågan. Nästa kon-
ferens ska också innehålla en punkt om utveckling av den
gemensamma hemsidan.

SFSO-MÖTEN I JANUARI OCH FEBRUARI
Årets första SFSO-möte 20 januari klarades av på en halvtim-
me. På den tiden hann man avhandla rapporter från arbets-
platser, konstatera att SFSO fått några nya medlemmar, notera
att sektionen på östermalmsposten lyckats få en medlem fast
anställd samt addera samtliga anmälda SFSO-medlemmar till
framtidskonferensen i Huddinge till slutresultatet sju.
Endast fyra medlemmar deltog på januarimötet, även om yt-

terligare en figur snubblade in i samma ögonblick som mötet
förklarades avslutat. Är den låga siffran ett undantag som be-
kräftar regeln om tiotalet närvarande på mötena?
Ovanstående fråga besvarades med ett kraftfullt ”vet inte” av

medlemsmötet 24 februari eftersom sju medlemmar deltog. En
förbättring alltså, men inte riktigt bra.
Närvarande postisar berättade om den allt hårdare arbets-

miljön. Många anställda ska bort vilket leder till mycket över-
tid och man tvingas dela på på frånvarandes arbete eftersom
inga vikarier sätts in.
Kassören rapporterade: Ekonomin är god. 74 000 kronor

finns just nu på SFSO:s konto.
Framtidskonferensen i Huddinge diskuterades. SFSO-med-

lemmar som deltog tyckte att läget fortfarande är oklart – hur
ska samarbetet mellan fristående LS se ut egentligen? Hemsi-
dan www.friasyndikalister.se diskuterades, ett antal synpunkter
ska skickas till Tanums LS som sköter hemsidan. Mer om kon-
ferensen i Huddinge på denna sida.
Årets första nummer av Arbetare-Kuriren diskuterades. Den

här gången ska det bli åtta sidor. Vilket det också blev, det kan
du kontrollera genom räkna sidorna i denna tidning.
Beslutades att SFSO ska ordna en första maj-fest. En favorit

i repris från förra året LZ

Deltagarna på framtidskonferensen i Huddinge.



Ulf bröt fingret på
jobbet – har rätt
till ersättning
Den kalla och snörika vintern har ställt till problem för
många yrkesgrupper. Bland SFSO:s drabbademedlemmar
finns brevbärarna i Stockholms innerstad. Ulf Lagerholm
på Posten Östermalm bröt ett finger och blev sjukskriven i
sex veckor. Då det skedde på arbetstid innebär det att han
har rätt till ersättning från arbetsmarknadsförsäkringarna.
–Det har varit en ovanligt tuff vinter för brevbärarna i Stock-

holms innerstad, säger Dag Dannelid, ordförande i PAU-sek-
tionen på Posten Östermalm. Vi är inte vana vid så här mycket
snö och is på gatorna. Det har varit ett rent helvete att ta sig
fram med cykel och vagn. Det är ett under att inte fler har hal-
kat och skadat sig.
Men alla har inte haft marginalerna på sin sida. En dag i ja-

nuari halkade Ulf Lagerholm på cykeln och bröt lillfingret. Det
innebar sex veckors sjukskrivning.
– Jag var på väg tillbaka från turen, säger Ulf Lagerholm. Det

var isigt väglag men jag var medvetet försiktig då det varit till-
bud tidigare. I en svag nedförsbacke försvann greppet och så
låg jag där och fattade inte vad som hänt. Jag reste mig upp och
kände att det var något med högerarmen, men cyklade tillbaka.
När jag drog av mig vantarna såg jag att lillfingret stod som ett
”L”. Man såg benet och nageln hängde löst. Smärtan kom se-
nare. Jag fick starka värktabletter och blev gipsad ända upp till
armbågen.

Sjukskrivningar kan innebära läkarkostnader. Det innebär också
inkomstbortfall. I Ulfs fall finns det dock möjlighet att få en del
ersättning för detta från de försäkringar som arbetsgivaren har
tecknat för sina anställda.
– De flesta arbetsgivare har kollektivavtal, säger Jan Ham-

marberg, förhandlare för SFSO. Det innebär att de också teck-
nar försäkringar för de anställda, som gäller under arbetstid samt
till och från arbetet. De kallas arbetsmarknadsförsäkringar.
JanHammarberg säger att även arbetsgivare som saknar kol-

lektivavtal kan ha tecknat försäkringar för sina anställda, men
att du – om du arbetar på ett företag utan kollektivavtal – bör
kolla upp att så är fallet. Om din arbetsgivare inte har arbets-
marknadsförsäkringar bör du se till att det genast åtgärdas.
Vänd dig till SFSO om du behöver hjälp med detta.
– Är du inte försäkrad på arbetet kan det få stora konsekven-

ser för dig, säger Jan Hammarberg. Du kan gå miste om er-
sättning vid olycksfall, exempelvis ersättning för invaliditet samt
för förlorad arbetsinkomst.
Hur var det då i Ulfs fall? Enligt de försäkringar som Posten

har tecknat för sina anställda så finns det ersättning att hämta.
– Han har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i en-

lighet med AGS och TFA, säger Jan Hammarberg. Till detta
kan komma ersättning för läkarkostnader samt för sveda och
värk. Någon invaliditetsersättning är inte aktuellt i detta fall.
Det är i varje fall lite plåster på såren, då Ulf under denna tid

fått en rejäl inkomstsänkning.
– Läkarna säger att fingret inte kommer att bli helt bra, av-

slutar Ulf Lagerholm. Fingret kommer att förbli stelt. Varje
morgon har jag också ont i hela handen, innan lederna mjukats
upp. LARS HAMMARBERG

POSTEN ÖSTERMALM: LOKALA
LÖNEFÖRHANDLINGARNA KLARA
Precis som tidigare år under avtalsperioden var löneut-
rymmet 800 kronor per månad i snitt per anställd ochmed-
lem. PAU-sektionen anser naturligtvis att detta var alltför
lite med tanke på de besparingar vi brevbärare gjort under
året samt att vi arbetare trots allt halkar efter lönemässigt
gent-emot tjänstemän och akademiker. Enligt en under-
sökning som LO gjort tjänar tjänstemän och akademiker i
genomsnitt 9000 kronor mer per månad jämfört med arbe-
tare – och lönegapet växer! Dessutom kommer nästa av-
talsperiod, eller i varje fall 2010 års löneförhandlingar, att
innebära ett lägre krontal i löneutrymme.
Trots detta har nu förhandlingarna slutförts avseende

2009. I PAU-sektionens fall var det tre ”profilfrågor” som vi
prioriterade:

Pensionärssatsning. Att ge högre löneökningar till med-
lemmar som befinner sig nära pension för att förbättra in-
komstläget inför pensioneringen. Detta fick vi gehör för
hos Posten.

Kvinnosatsning. Att satsa lönemässigt på kvinnliga
medlemmar, för att motverka könsdiskriminering.

Låglönesatsning. Att satsa på de medlemmar som tjä-
nar under 20 000 kronor per månad, främst de som tjänar
minst. Detta fick vi inte riktigt gehör för hos Posten, men en
markering åt det hållet har uppnåtts.
I och med att utrymmet för löneglidning var minimalt
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gick det inte att uppnå det vi hoppats på. Om den lokala
lönebildningen i framtiden skall ge större löneglidning
fordras ett tvärfackligt samarbete samt engagemang från
många på arbetsplatsen. Den situationen var vi inte i nu,
men det kanske är något att bygga upp inför framtiden.
En viktig skillnad mot andra fackförbund är att PAU-

medlemmarna getts möjlighet att vara delaktiga och be-
slutande i löneförhandlingsprocessen. Det är viktigt för
oss, då vi anser att det är medlemmarna som är facket.
DRIFTSEKTIONEN POSTEN ÖSTERMALM

Tur i oturen för Maria
Maria kommer som flykting till Sverige från
Chile och har turen att få ett jobb på Posten
Östermalm. Där har Postarbetarunionen,
en relativt ny fackförening för postarbetare,
en sektionmed ett dussin medlemmar som
Maria blev medlem i. Maria hade tur med
sin anställning och hon hade tur med valet
av fackförening, för det är tveksamt om
andra fackföreningar på arbetsplatsen ha-
de valt att ta strid för Maria på det sätt som
Postarbetarunionen gjorde.
DåMaria varit medlem ett par månader blir

sektionen varse attMarias anställningsavtal har
upphört att gälla, men att Maria ändå jobbar
vidare. Hon jobbar alltså kvar på Posten utan
att något anställningsavtal upprättats mellan
henne och Posten för den rådande perioden.
Ställda inför denna situation reagerar sektio-
nens företrädare så, att de gör en av cheferna
uppmärksam på saken och förklararMarias an-
ställning gälla tills vidare, samt begär att ett
nytt anställningsavtal ska upprättas mellan
Maria och Posten, ett avtal om tillsvidarean-
ställning.
Chefen ger då Maria två alternativ; att an-

tingen skriva på ett längre avtal om tillfällig an-
ställning, eller att få en fast anställning men att medsamma
sägas upp ifrån denna anställning. Den uppkomna situationen
är ganska lustiga. LAS, Lagen om anställningsskydd eller an-
ställningsskyddslagen, som reglerar anställningsförhållanden,
har som syfte att skydda folket i sina anställningar, mot god-
tyckliga uppsägningar och liknande. Att då anställa någon fast
för att i samma ögonblick säga upp personen ter sig som en
styggelse gentemot lagens syfte. Men som vi ska se var detta
precis vad som hände.
Ett par dagar efter att sektionen hade förklarat Marias an-

ställning gälla till vidare kommer nämligen chefen till Maria
med två dokument; dels ett avtal om tillsvidareanställning, och
dels ett besked om uppsägning på grund av arbetsbrist. Maria
skriver på anställningsavtalet och mottar uppsäg- ningsbeske-
det. Hon blev alltså fast anställd och uppsagd samma dag.
Då sektionen får reda på det begär man förhandling om

saken; sektionen anser nämligen att det förfarande posten an-
vänt sig av bryter mot både medbestämmandelagen och an-
ställningsskyddslagen, att det strider mot god sed på arbets-

marknaden och då särskilt i tillämpningen av anställnings-
skyddslagen. Anställningsskyddslagen säger bland annat att alla
anställningar gäller tills vidare (så kallade fasta anställningar)
såtillvida inget annat avtalats. De möjliga andra avtal som kan
ingås är tidsbegränsade anställningar, till exempel vikariat eller
provanställningar. Avtal av detta slag, det vill säga anställnings-
avtal, behöver inte vara skriftliga, men som anställd har man
rätt att begära en skriftlig handling om avtalet. Skriftliga an-
ställningsavtal är i regel praxis på arbetsmarknaden eftersom
bevisvärdet i en skriftligt handling, om det skulle råda delade
meningar mellan parterna om vad som avtalats (till exempel om
längden på en anställning), är överlägset ett muntligt avtal.
Vad gäller Maria så fanns inget avtal, varken muntligt eller

skriftligt. Hon var, kan man säga, i ett avtals-
löst tillstånd där hon varken var anställd tills
vidare eller tillfälligt, men där hon ändå arbe-
tade. Detta är i sig en grund för skadestånd ef-
tersom det strider mot anställningsskydds-
lagens krav att något slags avtal åtminstone ska
ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare,
innan, eller i samband med, att man påbörjar
en anställning. Vidare postulerar en annan ar-
betsrättslig lag, medbestämmandelagen, att en
arbetsgivare ska begära förhandling medmed-
lemmens fackförening innanman vidtar åtgär-
der som berör medlemmen. I detta fall innebär
detta alltså att Posten skulle begärt förhand-
ling med Postarbetarunionens sektion, innan
man verkställde åtgärden, det vill säga innan
man sa upp Maria. Någon sådan förhandling
hade Posten inte begärt, och därför begärde
sektionen förhandling även om detta.
Nu kan allt detta låta lite dramatiskt; Pos-

ten bryter mot flera lagparagrafer och sektio-
nen begär förhandling om saken och kräver
skadestånd, men en förhandlingssituation är
ofta inte dramatisk, även om parterna är rejält
upphetsade. Ofta är en förhandling inte ett
krig utan mera ett samtal där parterna framför

sina åsikter. Just denna förhandling mellan posten och Postar-
betarunionens sektion på postenÖstermalm slutar med att Pos-
ten drog tillbaka sin uppsägning avMaria, och att Maria fick en
tillsvidareanställning. Om det var tur eller otur för Maria att få
en fast anställning på posten Östermalm må vara osagt. Ett är i
alla fall säkert; att vissa i högre positioner på nämnda arbetsplats
påstår att det är Sveriges bästa arbetsplats.
JAN HAMMARBERG

En oberoende
fackförening

som organiserar
alla yrken

POSTMANS INN: FREDAGSPUB
FÖR VINTERTRÖTTA!
Fredag 16 april kl 16–21,
lokalen, Rosenlundsgatan 46B
Arrangör: SFSO:s Postarbetare-
union (PAU)

SFSO:s nya folder kan bestäl-
las av styrelsen. Se kontakt-
uppgifter på baksidan.



fogelqvist.wordpress.com
Från M till SD – är steget så långt?
Svenska Dagbladet rapporterar att hälften av de ledande sveri-
gedemokraterna har en bakgrund inom moderaterna.
Det är inte precis så att man välter kaffekoppen av förvåning.
Man har talat en del om hur sverigedemokraterna rycker

fram bland socialdemokraternas manliga kärnväljare. Det tycks
ligga en del i detta, vilket är värt en ordentlig diskussion. Men
det är långtifrån hela sanningen. Valanalyser visar hur de tar
minst lika många röster från de borgerliga partierna, och främst
då från moderaterna och kristdemokraterna.
Och undra på det. Sverigedemokraterna är ett djupt borger-

ligt parti. Om vi ska loda partiets ideologi, och jämföra med
riksdagspartiernas, så tror jag att det är just hos moderaterna vi
finner de största likheterna.
Några år med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg förändrar

nämligen inte faktum. Inom moderaterna finns det en djupt
konservativ ådra, som visserligen pulserar svagare än tidigare,
men som ändå utgår från det partiet en gång var – ett reaktio-
närt parti som försökte hindra den politiska demokratin från
att bryta igenom – ett parti som röstat emot ett bedövande stort
antal av de reformer som stärkt människors rätigheter i det här
landet.
Några exempel:
1904–1918: Nej till allmän rösträtt
1919: Nej till kvinnors rösträtt
1923: Nej till att avskaffa dödsstraffet
1938: Nej till två veckors semester
1970: Nej till 40 timmars arbetsvecka
1974: Nej till fri abort
1994: Nej till partnerskapslag för homosexuella
En mer fullständig lista finns på maktskifte2010.blogspot.com
Det här är kända saker. Vänsterpartiet brukar avkrävas stän-

digt nya uppgörelser med sitt förflutna. Det finns det goda skäl
för. Men när ställs sådana krav på moderaterna? När tillsätter
Fredrik Reinfeldt en sanningskommission?
Då moderater går över till sverigedemokraterna är steget

alltså inte så långt. De rör sig inom samma konservativa tradi-
tion. Och att det finns grumliga föreställningar om invand-
ringen djupt in i de moderata leden behöver man ju inte åka till
Vellinge för att inse. Minns bara vilket parti som blev mest av-
klätt i SvT:s legendariska valstugereportage 2002.
Samtidigt har utrymmet inommoderaterna för de allra mest

reaktionära krympt på senare år. Fredrik Reinfeldt, Anders
Borg och deras likasinnade är snarare liberaler än konservativa.
Profilen som det nya, breda partiet vårdas ömt. Jag tror att det
är i det perspektivet man ska se de ledande sverigedemokrater-
nas bakgrund. De har inte ändrat sina åsikter, men de vill kunna
prata öppet om dem. (2010-03-16)

warlenius.wordpress.com
Hur mycket fuskar F-kassan?
Förlåt en okunnig, men om över fyra procent av Försäkrings-
kassans utbetalningar är ”felaktiga” – i hur många procent av
besluten gör Försäkringskassan fel åt andra hållet och avstår
från rättmätiga utbetalningar? Alltså, eftersom det enligt gängse
terminologi alltid är fusk att göra ekonomisk vinning på ett fel-
aktigt beslut: Hur mycket fuskar F-kassan? Det borde någon
också räkna på, tycker jag.
Och hur blev det så att att vi som nyhetsläsare och medbor-

gare nuförtiden förväntas kännas större upprördhet över felak-
tiga utbetalningar från staten än över om människor som du
och jag drabbas av felaktiga beslut och därmed inte får ur den
sjukpenning, till exempel, vi så väl behöver och har rätt till? En
individ drabbas värre av felaktiga beslut än staten, ändå pre-
senteras nyheten som att vi ska känna mer sympati för våra för-
slösade skattepengar än för människor.
Den opinionsförändringen är en större seger för Alliansen

än valet 2006. (2010-03-09)

Arbetare-Kuriren upptäcker bloggosfären. Jonas
Fogelqvist och Rikard Warlenius har nyligen startat egna
bloggar. Vi har fått tillstånd att publicera deras texter.
Det tackar vi för. REDAKTIONEN
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HÄR FINNS PLATS FÖR EN SKIVRECENSION:
COOLASTE KATTEN JAMAR VIDARE
I februari landade gruppen Sade med en en ny platta: Sol-
dier of Love som fortsätter på kärlekstemat från tidigare
utgivningar. Vi som blivit beroende av att sväva iväg med
den här rösten, från kärleksgudinnan Sade Abu, har fått
vänta länge – närmare tio år typ.
Att deppa till hennes röst och samtidigt småhata den så

speciella popjazzen, som hämtat ur en hotellhiss, har i alla
fall gått hem hos proffsrecencenterna. Övervägande bra
betyg, och det är lätt att hålla med om att rösten är speci-
ell. Den kan, utan andra jämförelser, ge en kick som om det
vore en modern Billie Holliday eller Bessie Smith som
sjunger om kärlek – igen.
Det här är inte musik för vem som helst – det är en stän-

digt pågående kärleksprocess mellan oss gamla fans och
Sade Abus röst och texter.
Men kanske grundas entusiasmen på gamla meriter?
Tyvärr är den här plattan inte bättre än Lovers Rock för

cirka tio år sedan och saknar dessutom helt låtar som ”Sla-
vesong” från denna eller ”Smooth operator” från Diamond
Life 1984. Lite mer stråkar, lite åldrad röst och inte så star-
ka låtar. Men, gammal kärlek rostar aldrig!
Bästa spår: ”Bring me home”.
För live-freaks: Lovers Live, 2002.

RONNY SYVERTSEN

t.f. musikrecencent
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Ständig tillväxt eller väl-
färd åt alla? Amerikansk
ekonom vill avskaffa Wall
Street-kapitalismen

DAVID C KORTEN: ”Agenda for a New Economy.
From PhantomWealth to Real Wealth.” Berret-
Koehler Publishers, San Fransisco 2009
Hösten 2008 drabbades den globala finansmark-

naden av sin värsta kris sedan börskraschen 1929.
Sviterna av lever vi fortfarande med. Krisen har bland annat in-
neburit stigande arbetslöshet, ifrågasättande av det lagstadgade
anställningsskyddet och att de välbe-
ställda direktörerna anser att lönear-
betarna ska hålla nere sina lönekrav.
Ett av de länder som drabbats

värst i Europa är Island. Den is-
ländska staten blev i praktiken bank-
rutt, då den tvingades täcka upp de
förluster som de isländska storban-
kerna med högt risktagande orsakat
i andra länder. Resten är historia.
Det isländska folket tog till gatorna
och i en – för att vara i Västeuropa –
unik revolt, i stil med den ”oreanga
revolutionen” i Ukraina 2004, avsat-
tes den isländska regeringen. Stigan-
de priser och en allt större
arbetslöshet är finanskrisens resultat
på Island – och drygt 10 000 islän-
ningar har flytt landet för en bättre
framtid i andra länder. Det är bland
annat detta som den moderna kapi-
talismen gör med våra samhällen.
David C Korten heter en ameri-

kansk ekonom, som i boken ”Agen-
da for a New Economy” försöker förklara varför den nuvarande
spekulationsekonomin måste ersättas av en ny ekonomi byggd
på produktion av reeella värden: av varor, tjänster, välfärd och
välmående åt alla – och med hänsyn till vår miljö.
Korten liknar den moderna ekonomin – som han kallar

”Wall Street-kapitalism” – vid ett pyramidspel, där det handlar
om att tjäna pengar på pengar, i stället för på produktion av re-
ella varor och tjänster. Han skräder inte orden: ”Wall Streets
enda affärssyfte är att berika sina egna storspelare, en bunt
buckanjärer och kapare, som funnit det vara mer lönsamt att
expropriera andras tillgångar än att hitta hederliga arbeten som
att producera varor och tjänster till samhällets nytta”.
Beskrivningen av den nuvarande ekonomins krav på ständigt

ökad tillväxt – inte minst tillväxt orsakad av ren spekulation –
känns naturligtvis igen. På 00-talet talades det om ”hyperkapi-
talismen” och i sambandmed finanskrisen 2008 talades det från
vänsterhåll om ”Wall Street-socialism”: att finansinstitutioner-
na privatiserat vinsterna, men socialiserat riskerna, genom att
låta skattebetalarna rädda banker och bolåneinstitut.

Wall Street-kapitalismen är en allians mellan finansinstituten,
storbolagen och statsmakterna, som ger dem ekonomiskt och
juridiskt understöd. ”Termen ’den fria marknaden’ är ett ko-
dord för en oreglerad marknad som tillåter de rika att konsu-
mera och monopolisera resurser för egen vinning, fria från
ansvar för de större sociala och miljömässiga konsekvenserna”,
skriver Korten.
Det är en rejäl känga mot den nyliberalism som varit för-

härskande i drygt trettio år och som överfört gigantiska sum-
mor pengar (och makt) från de fattiga till de rika. Enligt en
FN-undersökning 2006 ägde de 2 procent rikaste människor-
na på jorden 51 procent av världens tillgångar, medan de fatti-
gaste 50 procenten ägde endast en procent av tillgångarna. De
50 bäst avlönade finansdirektörerna i USA 2007 tjänade 19 000
gånger så mycket som en arbetare med medellön.

Förutom att det skapas gigantiska
skillnader mellan rika och fattiga
länder så skapas även stora klyftor
inom de rika länderna: stora in-
komstskillnader, hög arbetslöshet
och krossade samhällen, flytt av pro-
duktion till låglöneländer, tillbakat-
rängda fackföreningar, större psykisk
ohälsa hos befolkningen och för-
störd mijö.
Kortens lösning på detta problem

är inte att ersätta kapitalismen med
kommunismen, då den också visat
sig innebära att makten monopolise-
ras. I stället föreslår Korten en uto-
pisk vision av en marknadsekonomi i
Adam Smiths anda. En mer lokal
ekonomi, som bygger på företagan-
de i olika former: arbetarstyrda och
kooperativa företag, små och me-
delstora privata företag, men där
ägarna är direkt inblandade i pro-
duktionen och där produktionen av
varor och tjänster till samhällets

nytta går före vinstintresset. I en sådan ny ekonomi måste även
vård, välfärd och välbefinnande hos alla medräknas som bety-
delsefulla värden – och produktionen måste ske på ett miljö-
mässigt hållbart sätt. En sådan ekonomi anser Korten vara mer
”självreglerande”, vilket innebär mindre ingrepp från statligt
håll. Denna nya ekonomi kallar han för ”Main Street-markna-
den”.
Det som känns lite tjatigt i boken är de ständiga upprep-

ningarna, inte minst om hur onda, giriga och skamlösa Wall
Street-kapitalisterna är, även om det är underhållande att läsa
alla de invektiv dessa profitörer ges. Lite väl romantisk blir han
när han beskriver gamla tiders handlare (till skillnad från dagens
affärskedjor och storbolag) som några som före vinstintresset
hade ett kall att serva kommuninnevånarna med varor och
tjänster – fast det kan nog ligga något i det resonemanget.
Boken är ett intressant inlägg i debatten om hur vårt nuva-

rande ekonomiska system måste ersättas av något mer demo-
kratiskt, människo- och miljövänligt. Det finns berörings-
punkter med socialismens krav på produktion för samhällets

ANNONS



nytta, inte minst manifesterat inom anarkismen och syndika-
lismen. Ur facklig-syndikalistisk synvinkel kan det göras en del
invändningar mot det klasslösa medelklassparadis (?!) somKor-
ten målar upp, men i dagens samhällsklimat framstår alla visio-
ner om en bättre värld som både radikala och efterlängtade.
En invändning om pensionsfrågan måste dock göras. Pen-

sionssystemen i dagens västländer byggdes upp för drygt 50 år
sedan. Då var medellivslängden var runt 60 år och det gick fem
yrkesarbetande på varje pensionär. Trots att medellivslängden

ökat dramatiskt ligger pen-
sionsåldern kvar på 65 år,
samtidigt som det i dag bara
går drygt 3,3 yrkesarbetande
på varje pensionär. Snart är
siffrorna två på en. Kortens
logiska slutsats är att pen-
sionsåldern måste höjas. Om
man som Korten har en aka-

demisk karriär kanske man orkar arbeta till 70 eller 75 års ålder,
men många arbetare i dag kanske inte kommer att ha kroppar
som håller ens fram till 60–65 års ålder. Hur ska den klassorätt-
visan lösas? Skall pensionsåldern differentieras efter industriel-
la och yrkesmässiga linjer? Dessa frågor tar inte Korten upp,
men skall det lösas måste vi diskutera åtgärder som sex timmars
arbetsdag, fler anställda och en mänsklig arbetsmiljö.
Det är lönearbetarna som får ta den största smällen av det nu-

varande ekonomiska systemet. Även om reallönerna har ökat det
senaste decenniet så har det skett till priset av rationaliseringar,
hot om flytt av produktion utomlands, hot om uppsägning om
inte anställningsförhållandena försämras. Fler har tillfälliga an-
ställningar. Arbetarna är företagens gisslan. Det leder till slim-
made företag med ökat arbetstempo och risk för skador.
Hur ska vi inom fackföreningsrörelsen tackla allt detta? Frå-

gan är om någon i dag har lärt sig läxan av finanskrisen 2008.
Stigande bostadspriser och låga räntor som uppmuntrar till
överbelåning, stigande börskurser och fortsatta bonus- och
vinstutbetalningar, riskerar innebära en ny bubbla som snart
kan spricka. Den ständiga jakten på tillväxt utarmar vår miljö.
Böcker som ”Agenda for a New Economy” är i alla fall ett ljus
i mörkret och kan väcka tankar som till slut kan omsättas i sam-
tal, beslut och handling.
LARS HAMMARBERG
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