
DAGENS EUROPA
Arbetarrörelsens kunskapstidning om Europa – nr 1 2013

LO-bas med
Brysselkoll

EU tappar
fart som 
grön förebild

Europa 
på väg förlora
en generation

DAGBOKEN: ANNA HEDH FRÅN ÖLAND TILL BRYSSEL

Borgerlig politik 
förvärrade krisen

Magdalena Andersson:

01 DE 13_Layout 1  2013-03-25  11:17  Sida 1



Dagens Europa 20132

PÅ TVÅ OCH EN HALV timme kan
man förflytta sig från Stockholm
till Bryssel. Det motsvarar, på ett
ungefär, en tågresa från Västra
Götaland eller Dalarna till riks-
dagshuset i Stockholm.  Ändå
tycks det så långt bor-
ta.

I den här tidning-
en – Dagens Europa –
kan du få en bild av
vad som sker i Bryssel
och i andra delar av
Europa; om vad vi
svenska socialdemo-
krater i EU-parlamen-
tet gör, vart EU går
och om hur vi alla på-
verkas av besluten.

I dag regeras EU av
en konservativ majori-
tet. Det är högerrege-
ringar som ensamma
eller i koalition styr
i sina länder – och i
EU:s ministerråd.
Samma partier och värderingar
är störst också i EU-parlamentet.
Det märks i de beslut som fattas.
Högerpolitiken dominerar. Så
kommer det att vara till dess väl-
jarna bestämmer annorlunda.

I DETTA NUMMER av Dagens Euro-
pa berättas om den framväxande
extremismen i spåren av bland
annat ekonomisk kris och mass-
arbetslöshet. Partiledare som Le
Pen från Frankrike, eller partier

som ungerska Jobbik som har fö-
reträdare som nu vill registrera
judar, sitter också i Europaparla-
mentet. Här möter du motstån-
det och alternativen till deras ex-
tremism: Historien ska inte upp-

repas, arbetslösheten
och den sociala krisen
kan bekämpas, kli-
matpolitiken är både
en överlevnadsfråga
och en konkurrensför-
del.

I MAJ 2014 ÄR det åte-
rigen Europaparla-
mentsval. Det är en
angelägenhet för oss
som vill se en annan
ordning, andra lös-
ningar och andra vär-
deringar, i Bryssel och
andra delar av Europa.

Nu inleder vi den
resan. Det kommer 
fler num-

mer av Dagens
Europa. Kon-
takta oss gär-
na via hemsi-
dan eller 
mail. Kom på
våra mö-
ten. Eller
följ oss på
twitter.

’’Arbetslöshe-
ten och den
sociala krisen
kan bekämpas,
klimatpoliti-
ken är både en
överlevnads-
fråga och en
konkurrens-
fördel.
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När Karl-Petter ”Kålle”
Thorwaldsson åker till Brys-
sel tänker han på Säffle. 
För att värna svenska jobb
räcker det inte med att vara
LO-ordförande på hemma-
plan. Det fackliga uppdraget
gäller även Europa.

Det är en skön vårdag i Bryssel. Karl-
Petter Thorwaldsson är på väg till ett
möte i Europafacket. Innan han går in
småpratar han en stund med sina eu-
ropeiska fackliga kollegor. 

– Det fackliga Europasamarbetet är
en av de saker som överraskat mig
mest positivt sedan jag blev LO-ordfö-
rande, säger han. Det är verkligen
handfast arbete. Vi förhandlar på rik-

tigt om viktiga frågor för löntagarna i
hela EU. 

Helst skulle han vilja att mycket
mer skulle lösas genom avtal med de
europeiska arbetsgivarna. Men i EU,
liksom i de flesta medlemsländer, be-
stäms mycket på arbetsmarknaden
med lagstiftning. Sverige sticker ut
med sin modell med kollektivavtal i
första hand. Och den är han beredd
att slåss för.

KARL-PETTER THORWALDSSON valdes
till LO-ordförande i maj förra året och
är relativt ny i kretsen av fackliga fö-
reträdare i Europa. Fyra gånger om
året träffas ledare från Europafackets
85 medlemsorganisationer i nära fyr-
tio länder. Även TCO:s och Sacos ord-
förande Eva Nordmark respektive Gö-
ran Arrius ingår i styrelsen.

LO-BAS MED BRYSSELKOLL
Varför är EU och Europa så viktigt

för svenska löntagare? Då är vi tillba-
ka vid Säffle och bussfabriken som
läggs ner på grund av sämre efterfrå-
gan i Europa. Produktionen ska flyt-
tas till Polen. Det blir billigare.

– Det är ett hårt slag för en liten ort,
säger Karl-Petter Thorwaldsson, som
tar det som ett av många exempel på
hur de ekonomiska problemen i Euro-
pa påverkar oss. 

EU med sin inre marknad är fortfa-
rande vår i särklass största export-
marknad. Det är många jobb som är
beroende av att vi kan sälja våra va-
ror och tjänster och att de europeiska
länderna har råd att köpa av oss.

AV DEN ANLEDNINGEN måste vi i Sveri-
ge bry oss om krisen och göra vad vi
kan för att hjälpa till att lösa den,

’’Europa 
är vår i
särklass
största 
export-
marknad.

LARS HAGBERG
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hävdar han. Bara för att vi står utan-
för euron kan vi inte nöja oss med att
titta på eller – som den svenska rege-
ringen gör – peka finger åt länder med
problem.

Därför är de svenska facken djupt
engagerade när Europafacket på sitt
möte lägger fram sina förslag om hur
tillväxten ska öka och arbetslösheten
bekämpas. På dagordningen står
bland annat ungdomsarbetslösheten
och budgetfrågor.

LO-ORDFÖRANDEN VAR SNABB med att
få ut budskapet från mötet. Så här
skrev han i realtid på sin Facebook-si-
da med över fem tusen läsare:

”Europafackets generalsekreterare
Bernadette Segol, inleder årets förs-
ta styrelsemöte. Hon berättar att ar-
betslösheten i EU nu nått skräm-
mande 12 % och att ingen ljusning
rapporteras när det gäller arbetslös-
heten de kommande åren! Detta är
inget annat än ett gigantiskt fiasko
för de nyliberala idéer som domine-
rat i Europa sedan 1980-talet. Hon
talar om risken för nyfascism, ra-
sism och gigantiska klasskillnader i
massarbetslöshetens Europa. Euro-
pa behöver en ny inriktning – för fler
jobb, bättre utbildning, bättre soci-
alt skydd och investeringar för
framtiden. Europa och Sverige kan.
Bättre!”
Europafacket kräver ett stopp för

nedskärningspolitiken. I stället be-
hövs investeringar för tillväxt och
jobb. Och man protesterar mot att fri
rörlighet är viktigare än fackliga rät-
tigheter. Något som bland annat slogs
fast i den beryktade Laval-domen som
gick de svenska facken emot.

FRÅGAN ÄR HUR stort inflytande Euro-
pafacket har, särskilt när det är bor-
gerlig dominans i medlemsländerna
och inom EU:s institutioner. Vi har
sett de stora demonstrationerna och

protesterna, men inte mycket har för-
ändrats.

Karl-Petter Thorwaldsson funderar
en stund på frågan. Han är en opti-
mist till sin natur, men har inga illu-
sioner om att det finns några enkla
vägar till fackligt inflytande när över
25 miljoner människor går arbetslösa.

– Det finns ingen allmän välvilja
mot facket, varken i Europa eller nå-
gon annanstans. Så har det varit i 130
år, så det är ingen nyhet för oss. Vår
maktbas är de nationella kollektivav-
talen och något motsvarande har vi
inte på Europanivå.

– Men, betonar han, vi möts med re-
spekt. EU-kommissionens ordförande
José Manuel Barroso kommer regel-
bundet till Europafacket. Det hålls so-
ciala toppmöten mellan arbetsmark-
nadens parter och ledningen för EU.
Det förs förhandlingar på Europanivå,
även om de inte så ofta leder till resul-
tat.

Han säger också att både Europa-
facket och de svenska fackliga organi-
sationerna har bra kontakter och gott

samarbete med partier och enskilda
ledamöter i Europaparlamentet. 

I parlamentet finns en grupp för
facklig-politisk samverkan. I den in-
går parlamentariker från flera parti-
er, inte bara socialdemokrater utan
även kristdemokrater från Tyskland,
Frankrike och andra kontinentala
länder.

Därför blir det inte så sällan majo-
ritet för förslag som facket stöder.

– Jag skulle nog vilja säga att inom
EU är Europaparlamentet fackets
bästa vän, tack vare det fackliga nät-
verket, konstaterar han. 

DÄRFÖR ÄR EUROPAVALET nästa år så
viktigt. Han tänker lägga ner mycket
arbete på att få fler bland LO-grup-
perna att rösta. 

– Bara 35 procent av medlemmarna
inom LO röstade mot 70 procent av
Sacos. 

– Vi måste nå ut med budskapet att
valet är viktigt. Det handlar om fack-
ligt inflytande över reglerna inom EU,
lönedumpning och kravet på ett soci-

Dagens Europa 20134

’’Det finns
ingen all-
män välvilja
mot facket,
varken i 
Europa eller
någon 
annanstans.
Så har det
varit i 130
år, så det är
ingen nyhet
för oss.

FÖRHANDLINGAR. Mer borde bestämmas i avtal mellan parterna på Europanivå, anser Karl-Petter Thorwaldsson.

PÅ PLATS. Bevakar löntagarintressen även i EU.

Fortsättning från föregående sida.

LARS H
AG

BERG
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I ett vackert Jugend-hus en
kort promenad från Brys-
sels EU-kvarter ligger de
svenska fackens Bryssel-
kontor. Uppgiften är att för
LO, TCO och Saco bevaka
och rapportera om samar-
betet inom EU, särskilt
förstås de arbetsmark-
nadspolitiska frågorna.

Chef sedan 2011 är Per Hilmers-
son som tidigare bland annat ar-
betat med Margot Wallström i EU-
kommissionen. 

– Just nu bevakar vi bland an-
nat nya regler kring genomföran-
det av utstationeringsdirektivet,
dataskyddsfrågor och att kunna
ställa krav på kollektivavtalslik-
nande villkor vid upphandling. 

– Den ekonomiska krisen och
diskussionen om EU:s framtid och
ett eventuellt nytt fördrag är an-
dra frågor vi följer, säger han.

BRYSSELKONTORET ÄR OCKSÅ en
mötesplats för många av de fackli-
ga företrädare som är på förhand-
lingar eller har andra uppdrag i
Bryssel. Kontoret har ordnat stu-
diedagar och möten med nyckelak-
törer i Bryssel för ordförandena i
LO, TCO och Saco, Karl-Petter
Thorwaldsson, Eva Nordmark re-
spektive Göran Arrius.

Kontoret tar emot runt 1 500 be-
sökare och ordnar program för
fackliga grupper. Information för
ressugna finns på hemsidan
www.fackligt.eu.

TOMMY SVENSSON

Bevakar EU
för facket

alt protokoll som ska garantera lika
villkor för likvärdiga jobb.

HAN SÄGER OCKSÅ att hela fackfö -
reningsrörelsen måste engagera sig i
kampen mot främlingsfientlighet och
högerextremism. Det gäller inte bara
i andra europeiska länder. Sverigede-
mokraterna har sympatisörer också
bland LO-grupperna.

– Jag är övertygad om att Sverige-
demokraterna gynnas av den höga ar-
betslösheten och den hopplöshet som
många känner. Det är inte så att
främlingsfientligheten har ökat. 

Han säger att det är viktigt också
för facket att kunna ge framtidstro
och hopp för de 400 000 människor
som är arbetslösa.

– Jag märker att många tror att det
är EU som ligger bakom globalisering-
en och den hårdare konkurrensen om
jobben. Men det är tvärtom. Globalise-
ringen gör EU nödvändigt. Men den
ojusta konkurrensen och lönedump-
ningen är ett stort problem.

– En del jag möter vill att vi ska

lämna EU, men då brukar jag peka på
att det är samma problem i Norge,
som inte är med i EU. Ska man råda
bot på illojal konkurrens måste vi ha
regler på europeisk nivå.

KARL-PETTER THORWALDSSON tycker
det är bra att Sverige gick med i EU.
Han röstade även ja till euron, men
det ångrar han ”med facit i hand”.

Som så många i hans generation –
han är född 1964 – tågluffade han fle-
ra somrar i Europa, fick minnen och
vänner för livet. 

Engagemanget fortsatte i SSU där
han som ordförande var med om att
bygga den europeiska socialdemokra-
tiska ungdomsorganisationen Ecosy –
delvis tillsammans med ungdomar
han mött på sitt tågluffande.

Förutom att kämpa för en politik
som ger tillväxt och jobb – framför allt
åt dagens ungdomar – tar han upp två
frågor som kräver europeiskt samar-
bete.

– Just nu riskerar vi att förlora
greppet över en hel näring, transport-
sektorn. Svenska företag och chauffö-
rer utsätts för osund konkurrens.  

– Det finns visserligen regler om ar-
betstider och andra villkor, men an-
tingen försöker EU-kommissionen lät-
ta på dem för att avreglera ännu mer
eller också struntar företag från fram-
för allt låglöneländer att följa dem. 

DET ANDRA HAN lyfter fram är att vi
behöver skarpa bestämmelser – ett so-
cialt protokoll – inom EU för att kom-
ma till rätta med osund lönekonkur-
rens och att arbetare från andra län-
der utnyttjas.

– Kan vi få lite mer ordning och re-
da på arbetsmarknaden, tror jag EU
kan bli en bra politisk plattform för en
klok klimatpolitik, utbildning, inve-
steringar och möte mellan människor.

– Dumt att man tog bort det gamla
interrailkortet, tänker han högt när vi
skiljs.

TOMMY SVENSSON

           

BRIEFAS. Med medarbetarna Lise-Lotte Lenberg och Johan Danielsson.

EUROPAFACKET
EFS (Europeiska
Fackliga Sam -
organisationen),
bildades 1973
representerar
cirka 60 miljoner
löntagare i hela
Europa. 

En viktig upp-
gift är att påver-
ka europeisk 
politik och lag -
stiftning, framför
allt om syssel-
sättning, sociala
frågor och eko-
nomisk politik.
En annan är att
bygga upp parts-
relationer med
de europeiska
arbetsgivarna.

Generalsekre-
terare är sedan
2011 Bernadette
Ségol från Frank-
rike.

BRYSSELKONTORET. Här arbetar Jonna 
Jaakke, Eva Renfalk, Åsa Janlöv samt Per 
Hilmersson. Saknas på bilden gör nyanställda
Katja Olbers-Goderis.
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SMOG ÖVER PEKING. Valet nästa år kan avgöra om EU fortsätter att vara en förebild för resten av världen, till exempel för Kina.

Miljöpolitiken har tappat fart i den
ekonomiska krisens spår, menar Da-
vid Baldock som är chef för miljöinsti-
tutet IEEP:

– Det finns mycket motstånd mot
nya åtgärder som uppfattas som en
börda för industrin.

HAN TAR KLIMATPOLITIKEN som exem-
pel. EU har infört handel med ut-
släppsrätter för koldioxid, men priset
har fallit kraftigt. Gröna investering-
ar blir olönsamma. EU-kommissionen
har svårt att få igenom sitt förslag att
begränsa mängden utsläppsrätter.

– Stödet från medlemsländerna har
varit mycket ljummet, säger David
Baldock.

Ambitiös miljöpolitik ökar Europas
konkurrenskraft på framtidsområden
som förnybar energi, anser miljörörel-
sen. Industrins branschorganisatio-
ner hävdar däremot att miljökraven
behöver mjukas upp för att inte jobb
ska försvinna.

Det är i detta spänningsfält som
EU:s sjunde miljöhandlingsprogram
ska förhandlas. 

Förslaget kom i november. EU an-
tog sitt första miljöhandlingsprogram
på 1970-talet och tanken är att det

sjunde ska gälla för tiden fram till år
2020.

Att spara energi och andra råvaror
är ett genomgående tema. EU:s miljö-
kommissionär Janez Potocnik har gjort
det till sitt mantra. Resurseffektivitet
är numera ett av EU:s ”flaggskepp”,
men än så länge dröjer besluten.

– Det finns inte särskilt många åt-
gärder för att nå målen, säger David
Baldock.

Sådana initiativ skulle kunna vara
bättre återvinning och krav på att nya
produkter använder mindre av säll-
synta metaller.  

Det här halvåret är Irland ordföran-
de i EU. Miljöministrarna förhandlar
bland annat om nya regler för miljökon-
sekvensbeskrivningar och om växthus-
gaser som ersätter freonerna, F-gaser.

De globala klimatförhandlingarna
fortsätter. Det blev inget ambitiöst kli-
matavtal hösten 2009, när Fredrik
Reinfeldt ledde EU. På mötet i Doha i
december 2012 förlängdes Kyotopro-
tokollet, men bland de större rika län-
derna är bara EU och Australien med.
USA, Japan med flera står utanför.
Tanken är att ett nytt globalt klimat-
avtal ska vara på plats år 2015, men
det är lång väg dit.

Den dåliga luften i Peking
tvingar makthavarna att
skärpa miljöreglerna. Ge-
nom att kopiera EU:s avgas-
krav ska fordonen bli renare
och smogen mindre tät. 

KINA FÖLJER EUROPA i spåren även på
andra områden. Kemiska ämnen ska
granskas bättre, med EU:s kemikalie-
lag Reach som förebild. Mobiltelefoner
och teveapparater rensas från miljögif-
ter för att klara EU:s elektronikregler.

Samma sak händer i andra delar av
världen. EU:s miljöpolitik har global
räckvidd.

Medlemsländerna har samarbetat
om miljön i mer än 40 år. Framstegen
är många. Miljökraven har minskat
utsläppen från industrier och kraft-
verk. Nästan en femtedel av EU:s yta
består av naturområden som är skyd-
dade enligt Natura 2000-reglerna.

På andra områden går utvecklingen
åt fel håll. Koldioxidutsläppen från
transporter ökar kraftigt, skriver den
europeiska miljöbyrån EEA. Intensiv
markanvändning och överfiske hotar
den biologiska mångfalden.

’’Stödet från
medlems-
länderna
har varit
mycket
ljummet.

EU TAPPAR FART SOM GLO   
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PÅVERKAT. Åsa Westlund har fått EU-parlamentet att kräva tuffa miljöåtgärder. 

På andra områden går det bättre.
Europeisk bilindustri tar fram bräns-
lesnålare fordon, i linje med komman-
de EU-krav. Här sker en snabb tek-
nisk utveckling med lättare material
och smartare design. Krav på ener-
gieffektiva byggnader leder till stora
investeringar i bättre isolering och
ventilation.

MÅNGA EUROPEISKA FÖRETAG lägger tu-
sentals arbetsdagar på att bedöma och
registrera kemiska ämnen. Det är en
effekt av Reach-lagen, som Margot
Wallström tog fram under sin tid i
EU-kommissionen. Det ser inte ut att
bli några stora ändringar av Reach
under de närmaste åren, men debat-
ten om det praktiska genomförandet
är intensiv. Miljöorganisationer me-
nar att fler ämnen borde betraktas
som särskilt farliga.

Några kemikaliefrågor är särskilt
heta. Det gäller ämnen som kan på-
verka människors hormonsystem. Åsa
Westlund (S) har nyligen fått EU-par-
lamentet att kräva tuffare åtgärder.
Effekterna när vi utsätts för flera oli-
ka kemikalier skapar också debatt.
Sådana ”cocktail-effekter” behöver
analyseras bättre, menar många. En

tredje fråga är nanomaterials hälso-
risker. EU-kommissionen planerar
förslag på det området senare i år.

Alla politikområden ska ta miljö-
hänsyn, står det i EU:s fördrag. När
regeringscheferna kom överens om
nästa långtidsbudget i februari för-
svann vissa miljösatsningar, men kli-
matkommissionären Connie Hedega-
ard menar ändå att budgeten var en
grön framgång. I framtiden ska minst
20 procent av pengarna gå till gröna
satsningar.

David Baldock på IEEP är positiv
till det målet, men kritiserar kompro-
missen om jordbruksstöden:

– Risken är att länder flyttar peng-
ar som skulle gå till miljöåtgärder till
direkt ekonomiskt stöd till bönderna.

Reformen av fiskepolitiken står ock-
så på dagordningen. EU-parlamentet
kräver åtgärder mot överfiske.

– Det var ett riktigt bra resultat, sä-
ger David Baldock.  

Fiskepolitiken visar att EU-parla-
mentet har makt. Valet nästa år kan
avgöra om EU fortsätter att vara en
global förebild.

MATS ENGSTRÖM
frilansjournalist, har skrivit rapporten ”Jobben i det

gröna folkhemmet” för Arbetarrörelsens Tankesmedja

– Det är väldigt häftigt att kunna läsa
på etiketten vad livsmedlet innehål-
ler och veta att jag personligen har
kunnat driva fram beslut om att ta
bort farliga eller olämpliga ämnen i
just den produkten.
Socialdemokraten Åsa Westlund är med sina 36
år en av de yngre ledamöterna i Europaparla-
mentet. Ändå är hon veteran i Bryssel och Stras-
bourg. När hennes andra mandatperiod löper ut
2014 har hon haft förtroendet i tio år. Och det är
ett decennium där hon kan visa på att hon
många gånger påverkat den europeiska lagstift-
ningen.

Hennes exempel från matens område är häm-
tat från det politikområde där hon varit – och är
– engagerad som allra mest, inom miljö, folkhäl-
sa och livsmedelssäkerhet.

Hennes poäng är att Europaparlamentet fak-
tiskt utövar verklig makt i den europeiska politi-
ken, ett inflytande som vuxit med åren i takt
med att medlemsländerna bit för bit gett denna
folkens direktvalda institution mer att säga till
om.

ÅSA WESTLUND BERÄTTAR med iver och engage-
mang om hur hon som aktiv i miljöutskottet gör
skillnad. 

Det sägs ofta att det inte är så stora partipoli-
tiska motsättningar inom Europaparlamentet,
att man har lätt att hitta kompromisser över
block- och partigränser. Men Åsa Westlund tyc-
ker inte att det är hela sanningen:

– Jag ser det ju på det område där jag själv är
verksam, miljöpolitiken. Där, precis som på
hemmaplan, har vi socialdemokrater, de gröna
och vänsterpartister, högre ambitioner och käm-
par för att vi ska ställa tuffare krav när det gäl-
ler att minska de klimatpåverkande koldioxid-
utsläppen, medan moderaterna stretar emot. 

På Åsa Westlunds agenda återstår massor att
besluta om i EU för att förbättra miljön och
människors hälsa: 

– Vi måste ständigt argumentera för att skär-
pa utsläppskraven på företagen, inte minst
inom bilindustrin, öka andelen person- och gods-
transporter på järnväg, bygga klimatsmarta
hus, göra produktion och konsumtion energief-
fektivare, skydda människor från gifter i maten
och få bort hormonstörande ämnen.

Men efter nästa Europaparlamentsval, i maj
2014, är tiden mogen för Åsa Westlund att kliva
av. Det är läge att pröva något nytt. Hennes ar-
betarekommun, Haninge i Stockholms län, har
nominerat henne till riksdagen inför valet i sep-
tember 2014. Dit för hon med sig alla de erfaren-
heter och kunskaper hon fått under sina tio år
på den europeiska politikens arena.

OVE ANDERSSON

”Det är häftigt att 
ha gjort skillnad”

    BAL FÖREBILD 

PETER BERG
G

REN

PEN
TTI KARPPIN

EN
/AIBILD

06-07 DE 13_Layout 1  2013-03-25  11:34  Sida 7



jobb, jag måste flytta, säger
hon. Alla i min ålder som kan
har redan lämnat landet. 

EN FÖRLORAD GENERATION?
Alicia är långt ifrån ensam om
sin situation. I början av 2013 upp-
gick ungdomsarbetslösheten i Spani-
en till rekordhöga 55 procent. Inte se-
dan 1970-talet har arbetslösheten varit
så hög i landet. Precis som Pablo Lou-
renzo Quatra, också från Spanien, sä-
ger har landet drabbats extra hårt, ex-
tra snabbt på grund av de senaste årens
kris inom byggsektorn. Men problemen
är inte unika för Spanien. Också i Grek-
land är man på väg mot 50 procent. Yt-
terligare elva EU-länder har en ung-
domsarbetslöshet på över 25 procent.
Sverige ligger strax ovan genomsnittet
för EU-27 med en ungdomsarbetslöshet
på 23 procent enligt eurostat. 

Som läget ser ut i dag riskerar mil-
jontals unga européer att aldrig få in
en fot på arbetsmarknaden. Ung-
domsarbetslösheten, när den cemen-
teras, är inte bara ett problem för den
som drabbas. Den påverkar relationer
inom familjer och sätter vänskaps-
band på prov. 

Åren går och plötsligt är din utbild-
ning, din biljett in i arbetslivet, inte
längre relevant. 

Åren går och plötsligt måste dina

Dagens Europa 20138

EUROPA PÅ VÄG
ATT FÖRLORA 
EN GENERATION

’’Jag blir
tokig här,
det finns
inga jobb,
jag måste
flytta. Alla 
i min ålder
som kan har
redan läm-
nat landet.

Alicia Belda 
i spanska 
Valencia

Europa är i kris och antalet
unga arbetslösa ökar i ett ra-
sande tempo. Larmrappor-
terna duggar tätt – men var
finns den politiska viljan till
förändring? Och hur ser unga
européer själva på den verk-
lighet de lever i? Under de
senaste åren har man talat
alltmer om ungdomsarbets-
lösheten i medlemsländerna
som ett problem för EU att
hantera och förhålla sig till. 

Med ett år kvar till Europaparla-
mentsvalet har frågan om den europe-
iska jobbpolitiken aldrig varit en he-
tare politisk potatis. 

STOCKHOLM–VALENCIA. Det är söndag
kväll i Stockholm. Min kompis Alicia
Belda ringer från Spanien. Hon har
flyttat hem till sin mamma och styv-
pappa i Valencia efter flera års studier
och praktik utomlands. Vi pratar över
Skype. I bakgrunden skymtar hennes
rosa flickrum där hon 25 år gammal
sitter med mjukisdjuren prydligt upp-
radade på sängen. 

– Jag blir tokig här, det finns inga YL
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föräldrar välja om de ska ge sina spar-
pengar till dig eller lägga undan till
pensionen. 

DEN EUROPEISKA arbetsmarknaden har
genomgått ett strukturskifte, från pro-
duktions- till tjänstesamhälle. I många
fall tycks problemen med ungdomsar-
betslöshet bottna i en felmatchning där

arbetsgivarna och de välutbildade
ungdomarna inte ens hittar va-

randra. Samtidigt växer an-
delen arbetslösa utan be-

tyg från gymnasiet. Men
i grunden handlar det
om brist på arbetstill-

fällen, en brist som före-
tagen kan utnyttja till att
höja kraven och försämra
villkoren, inte minst för
unga. EU:s medlemslän-
der står inför stora ut-
maningar som inte
längre går att rycka på
axlarna åt. Kostnader-
na om man inte gör
något riskerar att
skjuta i höjden. Men
var börjar man?

NYA ÅTGÄRDER  –
UNGDOMSGARANTIN.
Arbetsmarknads-
politiken ligger ur-

Dagens Europa 2013 9

’’ Som läget ser ut i dag 
riskerar miljontals unga 
européer att aldrig få in en
fot på arbetsmarknaden.

EU:s ungdomsgaranti är ett
bra verktyg mot ungdomsar-
betslösheten. Det säger Olle
Ludvigsson, Europaparlamen-
tariker (S) och ledamot i sys-
selsättningsutskottet.

– Det är fruktansvärt när ungdomar inte
får jobb. Vi riskerar att tappa en genera-
tion, säger Olle Ludvigsson. 

Han påpekar att vid
sidan av de personliga
tragedierna kostar det
samhället enorma be-
lopp att så många unga
inte får komma in i ar-
betslivet.  

Eurofound, en EU-in-
stitution som arbetar
för att förbättra arbets-
och levnadsvillkoren i unionen, visar att
ungdomsarbetslösheten varje år medför
kostnader för medlemsländerna på cirka
1 323 miljarder kronor. Det är mer än
EU:s hela budget som nästa år beräknas
uppgå till 980 miljarder kronor.

För närvarande är cirka 5,7 miljoner
ungdomar arbetslösa i EU.  I vissa med-
lemsländer, som Spanien och Grekland,
är fler än hälften av ungdomarna arbets-
lösa.

– Det behövs bättre utbildning och fler
praktikplatser.  Vi måste lära av länder
som lyckats bättre med att ge unga jobb
som exempelvis Tyskland och Österrike,
säger han.

EU:S TOPPMÖTE I MARS beslöt att alla ung-
domar inom fyra månader ska garante-
ras någon typ av sysselsättning. 

– Det är ett steg i rätt riktning, säger
Olle Ludvigsson. 

Han säger att det är viktigt att arbets-
marknadens parter och att arbetsför-
medlingar involveras på ett tidigt stadi-
um. Problemet är att det upp till med-
lemsländerna själva att avgöra hur ga-
rantin ska omsättas i praktiken. 

Han tror inte många av högerregering-
arna i Europa kommer att ta den på all-
var. Han frågar vad den svenska rege-
ringen tänker göra för att uppfylla EU:s
beslut. 

– Med ungefär 40 000 unga som gått
utan arbete i mer än sex månader -
många av dem utan någon vettig syssel-
sättning - är Sverige inte ens nära att
kunna uppfylla garantin, säger han.

TOMMY SVENSSON

”Kostar mer än
hela EU:s budget”

Olle Ludvigsson.

PETER BERG
G

REN
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sprungligen inte inom ramarna för
EU:s kompetensområden. Trots det är
utskottet för arbete och sysselsättning
ett av de mest aktiva i Europaparla-
mentet. En av de största och viktigas-
te frågorna i utskottet har varit infö-
randet av den så kallade ungdomsga-
rantin. 

Socialistgruppen (Socialists & De-
mocrats) har drivit frågan hårt och
lyckades i början av året vinna en vik-
tig omröstning i Europaparlamentet.
Förslaget innebär att alla ungdomar
under 25 år som förlorar sina jobb el-
ler har svårigheter att få en anställ-
ning ska erbjudas jobb, vidareutbild-
ning eller praktikplats inom fyra må-
nader. 

EFTER ATT BESLUT fattats i Europapar-
lamentet togs frågan upp i Minister-
rådet. I år enades EU-ländernas rege-
ringar om att införa en garanti. Med-
lemsländerna bör enligt ministerrå-
det införa det nya programmet så

snart som möjligt, helst från och med
nästa år. I länder som har drabbats
extra hårt av den finansiella krisen
kommer en gradvis tillämpning av
sysselsättningsprogrammet att accep-
teras. 

De tretton EU-länder som har en
ungdomsarbetslöshet på över 25 pro-
cent kommer att tilldelas ett extra bi-
drag i form av bistånd från den europe-
iska socialfonden. Om åtgärderna räc-
ker återstår att se. Förslaget som nu
antagits har kritiserats för att vara ett
sätt för EU att enbart putsa på ytan
när det handlar om mycket djupare
problem för sysselsättning och tillväxt. 

OLIKA PERSPEKTIV. En solig eftermid-
dag i Bryssel (ja sådana inträffar!)
träffar jag Beatriz Talégon, general-
sekreterare för Socialistinternationa-
lens ungdomsorgan IUSY. Över en
kaffe berättar hon om hur hon menar
att socialister och socialdemokrater
måste börja se krisen på arbetsmark-

’’Det är Alicia.
Hon har be-
stämt sig för
att lämna
Valencia och
har köpt en
enkel biljett
till London. 
I London har
hon inget
jobb men
vänner som
hon kan bo
hos.

naden i Europa som en möjlighet att
förändra samhället, att införa socia-
lism. 

Talégon är karismatisk och pratar
fort. Människor har organiserat sig i
kooperativ förut, varför inte göra det
igen? 

– Vi måste skapa ett samhälle som
sätter medborgarna och klimatet
först, säger hon och ler. 

Aldrig förr har jag träffat någon
som trots allt verkar se så positivt på
krisen. 

När jag vandrar hemåt samma dag
inser jag hur svårt det är att tala om
ungdomsarbetslösheten som ett av-
gränsat problem. Oavsett vem man
talar med landar diskussionen i en
fråga om vart EU egentligen är på väg
och den progressiva rörelsens roll i
den förändringsprocess som ligger
framför oss. 

HÅLLER LAPPTÄCKET IHOP? EU:s med-
lemmar är en brokig skara länder.

KLEMENS WIERINGER
22 år, från Österrike 

”FÖRETAG FÖREDRAR ATT använ-
da inhyrd personal till låga lö-
ner, akademiker har svårt att
hitta ett jobb. Flexibilitet tycks
vara nyckeln till allt. Österrika-
re var vana vid att kunna hitta
jobb och sedan jobba fram till
pension. De dagarna är defini-
tivt förbi. Nu gäller det att du
har kontakter om du vill hitta
ett jobb. 

Svartjobb är fortfarande van-
ligt förekommande I Österrike.
Ibland tror folk att de är anställ-
da på riktigt, ända tills de ber
att få se en lönespecifikation, el-
ler blir sjuka och behöver läkar-
vård. Då är de helt oförsäkrade.

Vad man kan göra? Några
miljoner i den nya EU budgeten,
är det allt?”

MARGHERITA MICELI
26 år, från Italien

”JAG LÄMNADE ITALIEN och flyttade
till England för att studera och job-
ba, så jag har aldrig ens försökt
hitta jobb i mitt hemland. Det är
väldigt vanligt att unga personer
jobbar svart. Jag har till och med
en kompis som jobbat för en stat-
lig italiensk myndighet utan an-
ställningskontrakt.  

Jag har aldrig haft ett riktigt
jobb, bara praktikplatser som
per automatik är osäkra. Det är
klart att den här situationen är
väldigt slitsam, det blir omöjligt
att slå sig till ro och leva ett van-
ligt liv eftersom du inte har en
fast inkomst att förlita dig till.
Du kan aldrig räkna bort risken
att du en dag kommer behöva
flytta hem till dina föräldrar
igen. För närvarande har jag
inget intresse av att leta arbe-
te i mitt hemland.”

Unga röster i Europa
TEXT: MALIN HANSON FOTO: PETER BERGGREN

08-11 DE 13_Layout 1  2013-03-25  11:36  Sida 10



Det syns tydligt i arbetslöshetsstati-
stiken, om inte annat. Men jag märker
det också när jag talar med vänner
och bekanta från Europas alla hörn.
Genom våra samtal får jag en bild av
verkligheten som siffror aldrig kan er-
sätta. 

I LETTLAND ÄR arbetslösheten hög och
särskilt svårt är det för den ryska mi-
noriteten. I Italien är det, enligt en be-
kant, så vanligt med svartjobb att till
och med de offentliga institutionerna
slarvar med anställningsbevis och
skatteredovisning. I Portugal protes-
terar ungdomar mot obetalda prak-
tikplatser, som blivit ett institutiona-
liserat sätt för företag att utnyttja
ung, kompetent arbetskraft utan att
behöva betala. Missnöjet pyr och späs
på av de många larmrapporter som
varnar för en förlorad generation. 

Att Socialistgruppen fick igenom
sitt förslag, först i Europaparlamentet
och sedan i Ministerrådet var en vik-

tig milstolpe. Nu gäller det att inte
tappa ångan och ambitionerna under
den tid som återstår fram till Europa-
valet nästa år. Här spelar de nationel-
la partierna en avgörande roll. Till sy-
vende och sist är det medborgarna i
EU som måste besluta om vilken väg
man vill gå: mer åtstramning och hög-
re arbetslöshet, eller större satsningar
och en chans för unga att komma in på
arbetsmarknaden.   

LONDON CALLING. Jag hinner inte mer
än sätta min fot innanför dörren när jag
hör telefonen ringa. Det är Alicia. Hon
har bestämt sig för att lämna Valencia
och har köpt en enkel biljett till Lon-
don. I London har hon inget jobb men
vänner som hon kan bo hos. Det ordnar
sig allt, säger hon förhoppningsfullt,
utan en aning om vad hon gör eller var
hon kommer befinna sig nästa månad,
om ett år eller om två år… 

MALIN HANSON
cefredaktör SSU:s tidning Tvärdrag
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– Den högerinriktade krispolitik
som förts i Europa har varit för-
ödande, särskilt för ungdomen,
säger Göran Färm, Europaparla-
mentariker (S) och ledamot av
budgetutskottet.

Tunga ekonomiska rapporter från till exem-
pel Internationella valutafonden, IMF, kon-
staterar att effekten av politiken har blivit
värre än man kunnat för-
utse. 

De stora nedskärning-
arna har inte lett till bätt-
re budgetbalans och de
har varit mer negativa för
tillväxten än man tidigare
trott. 

–Att vi inte lyckats ta oss
ur krisen är självförvållat, anser Göran
Färm. Ursprunget var den amerikanska
bankkraschen, men det borgerligt styrda
Europa har förvärrat situationen.

Visst måste skuldländerna både spara
och genomföra reformer. Men när alla –
även de rika länderna – stramar åt ham-
nar vi i en ond cirkel.

Den gemensamma valutan har på vissa
områden gjort det svårare för länder som
Grekland att återställa sin konkurrens-
kraft, menar han, men att lämna euron
hade gjort krisen än värre.

ALLVARLIGT FÖR FRAMTIDEN är att många
välutbildade ungdomar inte ser någon an-
nan utväg än att flytta utomlands, trots
att de skulle behövas i sina egna länder. 

– Vi har en enorm flyttvåg av unga, så
kallad brain-drain.

Göran Färm påpekar att en grundorsak
till problemen är att Europa under många
år satsat alldeles för litet på forskningspo-
litik, utbildning och bättre infrastruktur. 

– Vi har inte utnyttjat det som är det eu-
ropeiska mervärdet – att vi är 500 miljoner
invånare på en gemensam marknad. 

– Europeiska satsningar ger, rätt använ-
da större tillväxteffekt än vad enskilda län-
der kan åstadkomma, säger Göran Färm.
Men sådana har vi alldeles för litet av.

Som budgetansvarig för hela parlamen-
tets socialdemokratiska grupp har Göran
Färm en nyckelroll under vårens förhand-
lingar om den nya långtidsbudgeten.

– Det handlar inte om att öka budgeten,
utan att vi ska satsa mer på sådant som ger
jobb och hållbar tillväxt, det vill säga forsk-
ning och miljön och mindre på rena subven-
tioner till jordbruket, säger Göran Färm.

TOMMY SVENSSON

”Åtstramningarna
förödande för unga”

Göran Färm.

PABLO LOURENZO QUATRA
23 år, från Spanien

”SITUATIONEN I SPANIEN är ganska ot-
rygg, Många hoppade av skolan under
byggboomen och nu kan de inte hitta
jobb. Regeringen har infört nya åtgär-
der för att få unga i jobb, men det stör-
sta problemet är att anställningarna
ofta är korta och villkoren dåliga. För
dem med en akademisk examen är det
mycket lättare att hitta ett jobb än för
dem utan utbildning.

Jag skulle vilja stanna i Bryssel
minst ett par år för att få mer erfaren-
het. Jag har ingen lust att åka tillba-
ka och oroa mig för ett genomkorrupt
land, som Spanien faktiskt är i dag.
Skandinavien verkar vara ett perfekt
ställe att leva på.”

NIKOL OSTIANOVA
25 år, från Tjeckien

”SOM TUR ÄR har Tjeckien inte drab-
bats lika hårt av krisen som till ex-
empel Spanien. Men jag tror att
Tjeckien kunde lära mycket av
Tyskland som är nummer ett när
det gäller att fånga upp människor i
yrkesutbildningar och integrera
dem på arbetsmarknaden. 

Jag har haft både tur och otur som
tillhör den generation européer som
inte ser nationella gränser som hin-
der. Nu jobbar jag i Belgien men min
plan är att flytta till Schweiz och
fortsätta min karriär där.

Med tanke på den svåra situatio-
nen för unga måste jag medge att jag
har det väldigt bra. Jag har hittat
mitt första jobb, ett drömjobb. 

Jag tror att mina praktikplatser
och studier utomlands gav mig kon-
kurrensfördelar när jag började söka
jobb.”

PETER BERG
G

REN
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faktiskt med när den folkliga resning-
en mot diktaturen i dåvarande Öst-
tyskland började.

– Jag tillbringade sommaren 1989 i
Leipzig och var med på de första mån-
dagsdemonstrationerna, berättar
hon.

De var bara ett fåtal till en början,
kanske ett tjugotal personer och dub-
belt så många från säkerhetspolisen.
Men demonstrationerna växte och
snart samlade de hundratusentals
människor och historia skapades. I
november samma år föll Berlinmu-
ren.

– I dag känner jag stor glädje över
demokratiseringen och över att de här
länderna i dag är med i EU. 

ENGAGEMANGET FÖR EUROPA är inte
bara minnen och känslor. För Magda-
lena Andersson handlar det också om

’’Jag till-
bringade
sommaren
1989 i 
Leipzig och
var med på
de första
måndags -
demonstra -
tionerna.

Magdalena Andersson gillar valrörelser. Nästa år får hon dubbelt roligt.
Då är det val både till Europaparlamentet i maj och ordinarie val i sep-
tember. 
Men hon räknar inte med att pusta ut efter det. Magdalena Andersson

vill bli Sveriges nästa finansminister. Viktigast är att sätta både Sverige
och Europa i arbete. 

MAGDALENA ANDERSSON KALLAR sig
själv för en stor Europavän. Det är
viktigt att Europas länder samarbe-
tar, särskilt i dagens globaliserade
värld med allt hårdare konkurrens om
jobb och exportandelar. 

Men hon har också personliga erfa-
renheter från de stora omvälvningar-
na på vår kontinent.

– Som ung tågluffade jag upp och
ner och fram och tillbaka i Europa alla
somrar, berättar hon. En hel del i Ös-
teuropa innan muren föll. 

Mötet med ungdomar som levde i de
kommunistiska diktaturerna gjorde
intryck. Vad det innebar av att vara

ung och inte kunna resa. Att möj-
ligheter till studier och bostäder

och annat var beroende av om
man var med i kommunist-
partiet eller inte. 

Som 22-åring var hon

Magdalena Andersson satsar på

DUBBEL-
SEGER

12-15 DE 13_Layout 1  2013-03-25  11:38  Sida 13



14

politiskt förnuft och om nödvändighet.
Det gäller att hantera frågor gemen-
samt som man inte kan lösa inom län-
derna.

– Det är alldeles uppenbart att det
behövs samarbete och internationella
organisationer för att vi ska kunna lö-
sa miljöfrågorna och klimatkrisen. Ut-
släppen stannar inte vid landgränser-
na.

– På samma sätt är det med den or-
ganiserade brottsligheten och det in-
ternationella skattefusket, säger den
före detta överdirektören på Skatte-
verket.

Hon tycker att den inre marknaden
inom EU med fri rörlighet för varor
och tjänster och möjligheter för män-
niskor att arbeta och bo i hela EU är
underskattad. 

MEN KAN MAN älska en inre marknad?
Den legendariske EU-kommissionä-
ren och socialisten Jacques Delors
som låg bakom projektet uttryckte si-
na tvivel. Men Magdalena Andersson
bekänner att man kan det, hon kan.

– Den inre marknaden är bra för
konsumenterna och betyder mycket
för att pressa priserna, säger hon.

Hon påpekar att den fria rörlighe-
ten måste bygga på justa villkor för de
löntagare som rör sig över gränserna
för att den ska accepteras. 

– Det är inte med låga löner vi byg-
ger Europa starkt. Därför vill vi ha be-
stämmelser – ett socialt protokoll –
som ska garantera likvärdiga villkor.
Det är också viktigt att hävda de
svenska kollektivavtalens ställning.

DEN STÖRSTA UPPGIFTEN i dag är att be-
kämpa den rekordhöga arbetslöshe-
ten. Över 25 miljoner människor är

utan jobb inom EU. Stora delar av en
hel ungdomsgeneration ställs utanför
samhället.

RECEPTET SOM Magdalena Andersson
skriver ut för Europa liknar den poli-
tik som hon vill föra i Sverige. Det är
inte konstigt. Politiken ska hänga
ihop. 

– Det finns flera saker vi måste göra
i Europa, säger hon. Vi behöver höja
utbildningsnivån, både bland ungdo-
mar och bland arbetskraft mitt i livet.
Vi måste investera mer och stärka
konkurrenskraften gentemot övriga
världen. Det växer fram nya export-
marknader för europeiska produkter
och vi bör vara där.

Hon påpekar att det finns en stor
potential i kvinnors arbete. Fler kvin-
nor måste få komma in på arbets-
marknaden.

De konservativa regeringarna som
haft makten de senaste åren har inte
kunnat hantera krisen. Med andra
ord: Europa behöver mycket mer av
socialdemokratisk politik – och fler so-
cialdemokratiska regeringar.

MAGDALENA ANDERSSON HADE en cen-
tral position i Regeringskansliet un-
der Göran Perssons tid. Hon är en
stark vän av ordning och reda i ekono-
min, men påpekar att den politik hon
då var med om att utforma byggde på
att både spara och investera.

– Samtidigt som vi sanerade budge-
ten genomförde vi kunskapslyftet där
vi satte hundra tusen personer i skol-
bänken.

Politiken måste också inge hopp om
en bättre framtid. Medborgarna mås-
te kunna se att det finns ett ljus i tun-
neln, säger hon.

’’Det är inte
med låga
löner vi
bygger Eu-
ropa starkt.
Därför vill vi
ha bestäm-
melser –
ett socialt 
protokoll –
som ska 
garantera
likvärdiga
villkor.

Fortsättning från föregående sida

TAR TÄTEN. Magdalena Andersson presenteras som Social -
demokraternas nya finanspolitiska talesperson februari 2012.

UTMANAR. – Anders Borg saknar
linje om Europa.
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– Det har de borgerliga regeringar-
na i Europa misslyckats med. Att man
också behöver göra investeringar
samtidigt tycks de inte ha förstått. 

– DE HAR VARIT för ensidigt fokuserade
på nedskärningar och för litet på en
balanserad politik. Resultatet har bli-
vit massarbetslöshet, uppgivenhet och
att extrema högerkrafter växer sig
starka.

Den svenska regeringen skyller den
höga arbetslösheten här hemma på
den internationella krisen.  Men jäm-
förbara länder i EU har lägre arbets-
löshet än Sverige, påpekar hon. Det
gäller till exempel de andra nordiska
länderna, Tyskland, Österrike och Ne-
derländerna 

– Vi har sunda statsfinanser efter-
som regeringen håller sig till det
social demokratiska ramverket, men
när det gäller arbetslösheten ligger vi
i mittfältet bland de gamla medlems-
länderna.

HON ÄR KRITISK till hur finansminister
Anders Borg (M) har agerat i EU. 

– Hans strategi har varit att ställa
sig vid sidan av och peka finger åt an-
dra. Det har inte varit särskilt fram-
gångsrikt. Just när euroländerna ha-
de bestämt sig för att hjälpa Grekland
att vara kvar i eurosamarbetet – då
ställde sig plötsligt Anders Borg upp
och sa att han tyckte att Grekland
skulle lämna.

– Klart att det påverkar Sveriges
inflytande negativt. Likadant med
förslaget till bankunion. Regeringen
sade att den skulle lägga in sitt veto
om inte röstreglerna blev bra, men
när det kom till kritan gjorde man in-
te det. Då har man spelat bort veto-

kortet för framtiden och undergrävt
sitt inflytande.

I stället för att vara en aktiv part i
den europeiska diskussionen har re-
geringen ställt sig vid sidan. Rege-
ringens Europapolitik präglas av vils-
enhet och av plötsliga infall, man har
ingen linje.

SJÄLV VILL HON inte sätta käppar i hju-
let för euroländerna när de försöker
lösa sin ekonomiska kris. Men hon
tycker det är viktigt att hålla ihop EU
och är skeptisk mot dem som vill ha
mycket långtgående integration.

– Jag tror inte att de har sina med-
borgare med sig. I alla fall har jag inte
sett några demonstrationer som krä-
ver mer makt till Bryssel.

För henne och hennes parti är eu-
ron ingen aktuell fråga. Folkomröst-
ningens nej ligger fast. Däremot kon-
staterar hon att regeringen är splitt-
rad. Folkpartiet vill gå med, medan de
andra allianspartierna tvekar eller
säger nej. 

Hon ser verkligen fram emot de bå-
da valrörelserna nästa år. 

– Det blir ett kanonår. Jätteroligt.
Politik är politik oavsett om det gäller
Sverige eller Europa. Varje val är en
möjlighet, säger hon optimistiskt. 

MEN DET FINNS OROSMOLN. 
– Det är oerhört oroande med fram-

växten av högerpopulistiska och främ-
lingsfientliga krafter, bland annat på
grund av den misslyckade krispoliti-
ken. 

Därför hoppas hon på en stark och
samlad socialdemokratisk rörelse i
Europa med ett tydligt alternativ –
ansvarstagande och med framtidstro.

TOMMY SVENSSON
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’’De har varit
för ensidigt
fokuserade
på nedskär-
ningar och
för litet på
en balanse-
rad politik.
Resultatet
har blivit
massarbets-
löshet, upp-
givenhet
och att 
extrema 
högerkrafter
växer sig
starka.

UPP TILL KAMP. Debuterade som förstamajtalare i Malmö
i sin nya roll som ekonomisk-politisk talesperson.

MAGDALENA ANDERSSON
Född: 1967 i Uppsala.
Bor: I Nacka.
Bakgrund: Nationalekonom,
studerat vid Handelshögsko-
lan i Stockholm och Harvard,
USA. Sakkunnig, planerings-
chef och statssekreterare
hos Göran Persson. 
Rådgivare åt Mona Sahlin.
Över  direktör på Skatte -
verket.
Aktuell: Sedan februari 2012
ekonomisk-politisk
tales–person (S).
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hit tillsammans med sin hustru Car-
rie, för att i fyra år jobba för en stiftel-
se vars mål de beskriver som ”att 
göra ungrarna till bättre människor”.
Just i dag är det scenariot svårt att
föreställa sig – men vi ska återvända
till Kurt senare i den här texten, efter
en kort blick bakåt i tiden. 

HUR MÅNGA KAN, med handen på hjär-
tat, säga att namnen Kolontár och
Devecser säger dem någonting? Ändå
var de här två små städerna i nord-
västra Ungern förstasidesnyheter
över hela världen under några dagar
i oktober 2010 – det var nämligen
över dem som det röda slammet i den
reservoar, som innehöll restproduk-
terna från aluminiumtillverkningen i
grannstaden Ajka, vällde ut när dam-
men brast. Katastrofen dödade sju
människor och färgade hela den
omkringliggande bygden röd. Det 
röda slammet, som katastrofen kom
att kallas i svensk media, innehöll en
mängd giftiga tungmetaller och räk-
nas som Ungerns värsta industriolyc-
ka genom tiderna; allt djurliv i den
närliggande floden Marcal dog ut, och
flera länder längre ner längs Donaus
lopp vidtog krisåtgärder utifall att
det giftiga avfallet skulle nå dem med
den stora floden. 

Olyckan skedde 4 oktober, och 
redan 13 oktober förstatligades den
fabrik i Ajka som slammet hade läckt

ut ifrån. Det var möjligt tack vare en
lag som gått igenom i parlamentet
dagen innan – och på den här punk-
ten flyter två stora flöden samman,
det röda slammets flöde över Kolon-
tar, och det flöde av lagar som rege-
ringspartiet Fidesz låtit skölja över
landet ända sedan maktövertagandet
ett knappt halvår innan händelserna
i Kolontár. 

Som fenomen betraktat är det inte
särskilt ovanligt eller märkvärdigt.
Alla nyvalda regeringar vill – särskilt
om de tillbringat flera år i opposition
– visa sig handlingskraftiga så snart
som möjligt, och att reformtakten är
som högst i början av den första man-
datperioden efter ett regeringsskifte
är ingenting som skiljer Ungern från
andra europeiska länder. 

Det som skiljer Ungern och den 
Fideszregering, som sedan 2010 till-
sammans med sina kristdemokratis-
ka allierade har en kvalificerad majo-
ritet i parlamentet, är dels radikalite-
ten i reformerna, och dels den rena
massan lagar som stiftats under 
mycket kort tid. 

DEN KONSTITUTION som antogs av par-
lamentet i början av 2012 var 45 si-
dor lång, men redan ett år senare 
föreslogs ett tillägg på ytterligare
femton sidor. Det huvudsakliga syftet
med dessa tillägg var dels att liksom
bakvägen återinföra delar av de re-

i ez a kulcs? Vad är det
här för en nyckel? Är
det nyckeln till en Fer-
rari?

Språkskolan ligger på den fjärde
våningen i ett hus i centrala Buda-
pest, och i klassrummet – som måste
ha varit ett sovrum, på den tid det
här var en lägenhet – kisar den ame-
rikanske missionären Kurt mot lära-
ren Tibor, som håller upp sin egen
nyckelknippa i luften framför honom.
Kurt sträcker sig mot nyckeln – som
är så liten att ingen hade kunnat ta
den för en bilnyckel i något annat
sammanhang än det här, där allt har
blivit lika osäkert som det ungerska
språket är obegripligt för oss – och
vrider och vänder på den med ett
olyckligt uttryck i ansiktet för att se
om det kanske kan vara nyckeln till
en Ferrari. Efter att ha väntat en
stund tar Tibor tillbaka sin nyckel-
knippa, sträcker på sig och pekar
med en uppgiven gest mot skåpet 
under den vita tavlan. 

– Nej, det är inte nyckeln till en
Ferrari. Det är nyckeln till ett skåp
på en språkskola i Budapest. Tibi har
ingen Ferrari.

HAN PRATAR OM sig själv som ”Tibi”,
för att inte förvirra oss mer än abso-
lut nödvändigt, och Kurt ser verkli-
gen oerhört lättad ut att slippa få fler
frågor på ungerska. Han har kommit

Dagens Europa 201316

’’För mig ser
det ut som
de alla går
tillbaka till
kommunis-
men här. 

EXTREMISTER PÅ MARSCH. Ungerns premiär mini             

Tillbaka till 
enpartistaten
Författaren Måns Wadensjö rapporterar från ett Ungern som alltmer
liknar enpartistaten under den kommunistiska eran. En allt större del
av makten tas ifrån de oberoende institutionerna och knyts i stället till
det regerande högerpartiet.

M
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former som dragits tillbaka, efter att de
underkänts av EU eller den ungerska kon-
stitutionsdomstolen, och dels att kringskä-
ra samma konstitutionsdomstols möjlighet
att utöva inflytande över landets lagstif-
tande instans. 

Ett exempel på ett tillägg, som anses va-
ra så viktigt att det måste slås fast som ett
konstitutionellt faktum, är att det soci-
alistparti som styrde landet mellan det an-
dra världskriget och 1991 är en kriminell
organisation, och att dess arvtagare måste
ta ansvar för organisationens förflutna.
Att dess arvtagare MSZP regerade landet
senast mellan 2002 och 2010, och fortfa-
rande är den allvarligaste politiska utma-
naren till regeringen, kan i det här sam-
manhanget inte betraktas som ett sam-
manträffande. Det Fidesz, som grundades
i slutet av åttiotalet som en liberalt sinnad
motståndsgrupp mot den kommunistiska
regimen, har sedan dess gjort flera skarpa
högersvängar, och positionerat sig som ett
visserligen värdekonservativt och nationa-
listiskt, men framförallt pragmatiskt
maktparti. 

Den huvudsakliga tendens som går att
urskilja i de senaste åren av lagstiftande
är en galopperande centralisering där så-
väl centralbankens som konstitutionsdom-
stolens inflytande kringskärs, där dom-
stolsväsendet, universiteten och medierna
knyts allt starkare till den politiska mak-
tens centrum. Den ekonomiska politik som
man hade kunnat vänta sig av ett parti
som åtminstone till en början kallade sig

för liberalt har uteblivit helt och hållet –
vilket märks inte minst på de havererade
förhandlingarna med den internationella
valutafonden - och det är på den här punk-
ten som den amerikanske missionären
Kurt kommer in i bilden igen. 

HAN GER INTE MYCKET för vare sig kapita-
lism eller kommunism, utan säger att ing-
en av dem någonsin kommer att göra dig
till en lycklig människa; det enda som kan
göra det är om du inser och erkänner vem
din Skapare är. När jag frågar honom vad
han tycker om den politiska situationen i
Ungern i dag, tvekar han inte: 

”Jo, naturligtvis tror jag att värderingar
och etik är en bra sak. Men jag vet inte, för
mig ser det ut som de alla går tillbaka till
kommunismen här, med ett parti som
kontrollerar allt. Och det är inte bra.”

Och hur udda Kurts analys än låter om
man tänker på att Fidesz har en aggressivt
antikommunistisk retorik och agenda, så
kan jag inte låta bli att tänka att han på
sätt och vis har rätt. För hur mycket Vik-
tor Órban än talar om att det han gör just
nu är att slutligen städa upp efter nästan
sextio år av kommunism, så går det inte
att låta bli att se likheterna mellan den
eran, och det moderna Ungern, där en allt
större del av makten i samhället tas ifrån
de oberoende institutioner, och i stället
knyts till ett enda parti. 

MÅNS WADENSJÖ

– Plötsligt stod de där i 
sina uniformer med läder-
koppel, som nazistiska sol-
dater. Det var som en film
från andra världskriget.

Marita Ulvskog berättar när leda-
möterna från ungerska Jobbik gjor-
de entré i Europaparlamentet efter
valet 2009. Ett fyrtiotal ledamöter
från högerextrema och fascistiska
partier från ett tiotal länder hade
valts in. Och de är kvar än.

– Jag blev illa berörd. Men det
fanns ledamöter med nära upple-
velser av andra världskriget som
blev ännu mer upprörda än jag.

Snabbt beslutade parlamentets
att införa förbud mot att bära uni-
formsliknande klädsel. Det hade
aldrig hade behövts tidigare.

Även högerextremister från itali-
enska Lega Nord, det brittiska Bri-
tish National Party var demonstra-
tivt obehagliga, särskilt i början,
berättar hon. De kunde ställa sig
upp i debatterna och skrika.

– Men de deltar inte särskilt
mycket. De är bara närvarande när
vi ska rösta. Man ser dem aldrig i
Bryssel där allt förarbete görs, sä-
ger Marita Ulvskog.

ÄVEN OM DE INTE har något politiskt
inflytande utgör de en påminnelse
om vilka krafter i Europa som är i
rörelse. I parlamentet har de en
plattform, och får god försörjning
och resurser till sina partier. 

Marita Ulvskog känner obehag
av att plötsligt hamna i hissen med
franska Nationella frontens Le Pen
eller av att ha sällskap av en leda-
mot från British National Party i
parlamentets klimatdelegation vid
ett möte med Japans miljöminister.
Vilken bild ger det av Europa?

Hon betonar vikten av att inte de
högerextrema partierna stärks yt-
terligare i nästa års EU-val. Men
risken finns om man ser hur det
har gått ut i flera nationella val, till
exempel i Grekland. Och hemma
finns Sverigedemokraterna.

– Faran är att väljarna inte tar
Europavalet riktigt på allvar. Till-
sammans med lågt valdeltagande
kan det gynna högerextremisterna,
säger hon.

TOMMY SVENSSON

Stöveltrampet
i parlamentet

 miär minister Victor Órban har kritiserats av såväl Europarådet som EU. På bilden högerextremister i Jobbik, landets tredje största parti.
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är för tillfället bosatt i Budapest. 
Han senaste bok är ”ABC-staden” (Bonniers)
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I den livliga debatten
om vinster eller inte
vinster i välfärden, of-
fentligt eller privat, har
ett tredje alternativ
seglat upp. Den sociala
ekonomin eller non-
profitföretag , kallas
också ”den tredje sek-
torn”, är privat men
utan överordnade
vinstkrav. Sociala före-
tag drivs i stället utifrån
en värdegrund eller idé,
för ett bättre samhälle.

Till skillnad från Sverige har
många europeiska länder en
lång tradition av en social eko-
nomi, där sektorn spelar en vik-
tig roll i samhällets välfärd.
Lärdomarna från Europa, och
fördelarna med sociala företag

internationellt, är något Euro-
paparlamentarikern Jens Nils-
son (S) vill sprida till Sverige.
Genom att medverka till att ge
ut den nyutkomna skriften
”Upptäck den sociala ekono-
min”, vill Jens Nilsson peka på
möjligheterna för sociala före-
tag att få större utrymme även
på den svenska välfärdsmark-
naden.

Han var tidigare kommunpo-
litiker i Östersund och har
länge förespråkat en större so-
cial ekonomi i välfärden. Sedan

80-talet har han sett många för-
delar med de sociala företag
som drivit förskoleverksamhet,
äldrevård och annan välfärd.
Enligt Jens Nilsson leder en so-
cial ekonomi till vinningar för
det lokala samhället, som ökad
demokrati och ökad effektivise-
ring. 

– Människor blir engagerade
i sina samhällen, de får mer
makt och inflytande över sina
samhällen, säger han. Dessu-
tom skapas arbetstillfällen, vil-
ket i sin tur ger ekonomisk till-
växt.

DEN SOCIALA EKONOMIN bidrar
också, enligt Jens Nilsson, till
att samhällen får en större ge-
menskap och bygger upp ett
bättre kollektivt självförtroende.

– Jag har sett ett barnom-
sorgskooperativ i Jämtland som
kände att de kunde utöka verk-
samheten till äldreomsorgen. Se-
dan växte de ytterligare, i sam-

ma takt som deras självförtroen-
de växte, berättar Jens Nilsson. 

Enligt honom finns det inga
hinder utifrån rådande EU-
lagstiftning för kommunerna
att upphandla sociala företags
tjänster inom välfärden – något
vi i Sverige inte har tagit fasta
på. Nu är dock ett nytt direk-
tiv på gång som gör det
ännu tydligare att kommu -
ner kan ställa krav som särskilt
skulle gynna sociala företag i
upphandlingar. Det är enligt
Jens Nilsson fel att skylla på
EU:s regler. Problemet ligger
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ALTERNATIV FÖR
BÄTTRE VÄLFÄRD

”Skamligt,
Tyskland”
! TYSKLAND TILLÅTER
att rumänska och bulga-
riska arbetstagare arbe-
tar i landet för låga löner
och under dåliga arbets-
villkor. Därför har Belgi-
en anmält Tyskland till
EU-kommissionen, upp-
ger fackliga Brysselkon-
toret.

Enligt den belgiska re-
geringen arbetar tusen-
tals utstationerade arbe-
tare i Tyskland långa ar-

betsdagar för bara två
till fem euro i timman,
utan socialförsäkring,
sjukvårdsförsäkring el-
ler pensionsrättigheter.

Belgien uppmanar
kommissionen att se till
att det ”skamliga bete-
endet” upphör.

Facklig fram-
gång i Lavalfall
! FN:s arbetsmarknads-
organ ILO underkänner
den lagstiftning som
Sverige införde efter

EU-domstolens Laval-
dom.  Denna innebar att
fackliga stridsåtgärder
för att få till stånd kol-
lektivavtal vid ett skol-
bygge underkändes.

Men nu säger ILO att
den svenska lagen stri-

der mot internationella
konventioner om facklig
förenings- och förhand-
lingsrätt. Det är LO och
TCO som velat få frågan
prövad av FN-organet.

– Att ILO har under-
känt den svenska lag -
stiftningen som ett brott
mot grundläggande
mänskliga rättigheter i
arbetslivet är allvarligt.
Det är regeringens an-
svar att säkerställa att
svensk rätt lever upp till
internationella åtagan-
den, säger TCO:s ordfö-
rande Eva Nordmark och

LO:s ordförande Karl-
Petter Thorwaldsson i ett
gemensamt uttalande.

Sverige behåller
sina 20 mandat
! NÅGRA LÄNDER måste
förlora platser i Europa-
parlamentet när antalet
ledamöter begränsas till
751 efter nästa års val.
Redan nu är ledamöter-
na för många (754) och
dessutom blir Kroatien
ny medlem i sommar.

Enligt ett förslag skul-

NOTERAT

SOCIAL EKONOMI

SOCIALT FÖRETAG. Bryggan i Göteborg  jobbar för    att s    DEBATT. Jens Nilsson och partisekrete-
rare Carin Jämtin (S) om social ekonomi.

EU-domstolen.
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le Sverige tappa ett
mandat, men efter inten-
sivt arbete av de svenska
parlamentarikerna ser
det ut som att Sverige
får behålla sina 20 plat-
ser.

– För oss socialdemo-
krater är det viktigt att
det svenska inflytandet i
Europaparlamentet inte
minskas, säger Marita
Ulvskog i en kommentar.
Vi har arbetat stenhårt
för att det ska behållas.

Slutligt beslut fattas
av medlemsländernas
regeringar.

EU-toppar
lämnar
! BÅDE EUROPEISKA rå-
dets ordförande Herman
Van Rompuy och EU:s
”utrikesminister”  Cat-
herine Ashton lämnar si-
na uppdrag när mandat-
perioden går ut nästa år. 

Arbetar ”gratis”
i 59 dagar
! ”EUROPADAGEN för li-
ka lön” inföll i år 28
februari. 59 dagar in på
året motsvarar nämli-
gen den tid kvinnor i EU
arbetar ”gratis” jämfört
med männen. Trots att
principen om lika lön för
kvinnor och män skrevs
in redan i det första EU-
fördraget 1957 är den ge-
nomsnittliga löneskill-
naden i Europa 16,2 pro-
cent. 

Sverige kan hamna 
i EU-domstolen
Sverige uppfyller inte EU:s regler
om skydd för visstidsanställda.
Det anser EU-kommissionen som
kan stämma Sverige i EU-domsto-
len.

Enligt EU:s direktiv om visstidsanställning-
ar ska inte arbetsgivare kunna utnyttja till-
fälligt anställda genom att stapla tidsbegrän-
sade anställningar på varandra. Det är något
som många, särskilt ungdomar, i dag råkar
ut för.

Regeringen har emellertid vägrat att följa
EU:s uppmaning och ändra den svenska lag -
stiftningen. Därför hotar EU-kommissionen
med domstol efter en anmälan från TCO.

– Detta är en seger för TCO som redan in-
nan reglerna infördes 2007 påpekade att de
stred mot EU-rätten, säger TCO:s ordförande
Eva Nordmark i ett uttalande.

CHEFEN FÖR EU-KOMMISSIONENS kontor i Sveri-
ge Pierre Schellekens skriver i en artikel på
nättidningen Europaportalen att Sverige har
förbundit sig att implementera visstidsdirek-
tivet som antogs av EU:s medlemsländer re-
dan 1999.

– Det nuvarande svenska systemet inne-
håller kryphål som gör att arbetsgivare kan
kringgå existerande regler genom att kombi-
nera olika former av tidsbegränsade anställ-
ningar för en och samma anställd, fortsätter
han.

EU-reglerna om visstidsanställning är sär-
skilt intressanta eftersom de kommit till ef-
ter avtal mellan arbetsmarknadens parter på
Europanivå. Därefter har avtalet upphöjts
till lag, dock med ganska stor flexibilitet för
medlemsländerna. 

Men den svenska regerings tolkning un-
derkänns alltså av EU-kommissionen i ett så
kallat motiverat yttrande. Tillfälligt anställ-
da får inte utnyttjas på det sätt som sker i
Sverige. 

TOMMY SVENSSON

snarare här i Sverige, eftersom
vår svenska lagstiftning måste
anpassas och göras om.

FÖRUTOM EN LAGÄNDRING för att
möjliggöra en styrd upphand-
ling, ser Jens Nilsson ytterliga-
re två stora utmaningar som
måste angripas, för att en social
sektor ska kunna växa sig star-
kare i Sverige.

– Mentaliteten i kommuner-
na är ett stort problem, där man
ofta är skeptiska till dessa före-
tag, och inte ser deras värde.
Även inställningen inom nä-

ringslivet är negativ, där man
ser de sociala företagen som
flummiga och inte som riktiga
företag, säger Jens Nilsson. Den
negativa mentaliteten gör att
dessa företag motarbetas, inte
får lån, inte tas på allvar och in-
te får den respekt de förtjänar.

LINA STENBERG

Rapporten ”Upptäck 
den sociala ekonomin” 
har skrivits av 
Tommy Svensson 
och ges ut av den 
svenska S-gruppen  
i EU-parlamentet.

’’Den nega-
tiva menta-
liteten gör
att dessa
företag
mot arbetas,
inte får den
respekt de
förtjänar.

    r för    att stödja utsatta barn. 

”EN SEGER FÖR TCO”. Eva Nordmark ser positivt på EU:s
reaktion på Sveriges regler vid visstidsanställningar.
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Herman Van 
Rompuy.

Catherine
Ashton.

EU
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Den svenska föreningen
Livstycket har fått ett
uppmärksammat pris av
EU för att de lär invand-
rarkvinnor att läsa och
skriva, och därmed bi-
drar till ett hållbart Eu-
ropa. Hittills har flera
tusen personer deltagit
i Livstyckets verksam-
het sedan starten
1992.

Föreningen, som finns i Tensta
utanför Stockholm, använder
textilarbete som ett sätt att in-
tegrera kvinnor från andra kul-
turer in i den svenska. Priset
från EESK (Europeiska ekono-
miska och sociala kommittén)
på 5 000 euro är mycket väl-
kommet;

– Vi är en liten förening och
har många luckor att fylla, pri-
set använder vi till en ny tele-
fonväxel, säger Birgitta Notlöf,
Livstyckets grundare och verk-
samhetsledare. 

Förutom äran, prispengarna
och en fin glasskulptur innebär
utnämningen att Livstycket
blir internationellt erkänt. I
mars öppnade en utställning
om föreningen och dess verk-
samheten i EESK:s lokaler i
Bryssel. 

– Priset och utställningen gör
att den extremt viktiga frågan,
att den här gruppen lever vid
sidan av samhället, också upp-
märksammas i Europa, säger
Birgitta Notlöf. 

LINA STENBERG

Europavalet
flyttas till maj
! NÄSTA ÅRS VAL till
Europaparlamentet
hålls redan 22–25 maj.  I
Sverige blir valdagen 25
maj.

Normalt hålls valen i
juni, men nästa år stäl-
ler pingsten till det. En
annan orsak är att man
hoppas på ett högre val-
deltagande om valet
kommer tidigare. Vid
det förra valet 2009 rös-
tade bara 43 procent.

Parlamentet på
två håll blir kvar 
! EUROPAPARLAMENTET
ska fortsätta att sam-
manträda både i Bryssel
och i Strasbourg. Det har

EU-domstolen slagit fast.
Flyttcirkusen kostar

200 miljoner euro (1,6
miljarder kronor) om
året. Nära 90 procent av
ledamöterna vill att par-
lamentet enbart ska mö-
tas i Bryssel. 

– Att bara ha ett säte
för Europaparlamentet
skulle medföra den stör-
sta besparing som EU
kan göra, kommenterar
Göran Färm (S).

Men så länge som
Frankrike, där Stras-
bourg ligger, har stöd i
fördraget är det svårt att

få till stånd någon änd-
ring.

– Att få till en fördrags-
ändring är därför ännu
viktigare, säger Marita
Ulvskog (S). Hon uppma-
nar statsminister Fred-
rik Reinfeldt att arbeta
för en sådan tillsammans
med andra regeringar.

Långt kvar till
jämställt EU
! MINST 40 PROCENT
av ledamöterna i europe-
iska bolagsstyrelser bör

vara kvinnor. Det målet
har EU-kommissionen
satt till år 2020. Men dit
är det långt.

I dag är endast 16 pro-
cent av styrelseledamö-
terna kvinnor, rapporte-
rar Europaportalen.
Högst andel kvinnor i
bolagens styrelser har
Finland med 29 procent.
Därefter kommer Lett-
land med 28 och Sverige
med 26 procent.

Även i EU:s institutio-
ner är det skralt med
jämställdheten. Av de
högsta cheferna i EU-

NOTERAT

LIVSTYCKET 
EU-PRISAD
FÖRENING

ELDSJÄL. Birgitta Notlöf grundare av 
EU-belönade Livstycket.

LIVSTYCKET. Birgitta Notlöf, föreningens verksam hetsl      

YLVA SÄFVELIN
/AIBILD

TILL ER EU-TJÄNST. Några av
toppkandidaterna på kommun-
dagarna inför förra EU-valet.

SA
P
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Sveriges röst för
jämställdhet har 
tystnat i Europa
Jämställdheten står och stampar eller går
bakåt både i Sverige och Europa, anser Ylva
Johansson (S).

Rapporten ”Jämställdhet
lönar sig” är framtagen av
Socialdemokraterna i Euro-
paparlamentet tillsammans
med Socialdemokraterna i
riksdagen. Den presentera-
des av Ylva Johansson och
Olle Ludivgsson, Europa-
parlamentariker (S) och ger
förslag på förbättringar utifrån ett europe-
iskt perspektiv genom tio konkreta punkter. 

Rapporten visar på den samhälleliga för-
lust som görs när kvinnor utestängs från ar-
betsmarknaden i dagens utsträckning. Både
skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
kvinnor och män – och skillnaden i löner– är
obefogat stora och går endast mycket försik-
tigt i rätt riktning. 

SVERIGE LIGGER I flera avseenden bättre till än
EU-genomsnittet vad gäller jämställdhet,
men vi är inte längre lika framstående som
tidigare år. Sverige sämre resultat än flera
EU-länder på flera områden. Kvinnors möj-
lighet till heltidsarbete är ett sådant, ett pro-
blem som inte bara har konsekvenser på indi-
vidnivå utan även på samhällsnivån. 

– Vi vet att ökad jämställdhet kan främja
jobb och tillväxt, både i Sverige och i Europa,
säger Olle Ludvigsson.

Rapporten pekar på de tydliga kopplingar
som finns mellan ökad jämställdhet och eko-
nomisk tillväxt. BNP i Europa skulle nämli-
gen öka med hela 29 procent om arbetsmark-
naden gjordes mer jämställd. För Sverige
skulle ökad jämställdhet medföra en 21-pro-
centig BNP-ökning.  

LINA STENBERG

kommissionen är endast
17 procent kvinnor. I Eu-
ropeiska centralban-
kens, ECB, råd finns
inga kvinnor.

Och vi vet hur det bru-
kar se ut på fotona från
EU:s toppmöten. Nästan
bara män så långt ögat
når.

M bromsar
viktig reform
! ALLA SVENSKA parti-
er säger sig vilja refor-
mera den kostsamma

och omoderna jordbruks-
politiken inom EU. I Eu-
ropaparlamentet har So-
cialdemokraterna lagt
fram en mängd förslag

till reformer av jord-
bruksstödet.

Bland annat att en
miljövänligare använd-
ning av direktstödet ska
vara obligatoriskt, att
det ska sättas ett tak för
hur mycket varje jordä-
gare ska få i stöd och att
exportstödet som skadar
fattiga länders jordbruk
ska bort.

Dessa förslag har dock
röstats ner av den kon-
servativa gruppen EPP,
där de svenska modera-
terna och kristdemokra-
terna är med.

• Bygg ut barn- och äldreom-
sorgen.

• Gör heltid till rättighet.
• Öka andelen kvinnor i före-

tagsledningar och styrelse-
rum.

• Stärk arbetsmiljöarbetet.
• Verka för bra jobb i offent-

lig sektor.
• Stärk och jämställdhets-

säkra föräldraförsäkring-
en.

• Bekämpa diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.
• Stimulera kvinnligt företagande.
• Avskaffa sambeskattningen.
• Ta bort de differentierade pensionsåldrarna.

RAPPORTENS TIO PUNKTER:

Ylva Johansson.

Vi är en liten
förening och
har många luc-
kor att fylla,
priset använ-
der vi till en ny 
telefonväxel.

   ksam hetsledare, hjälper några kvinnor med textilarbeten.

NYTTA MED NÖJE. Textilier från projektet ”Vi dricker te och lär oss e”.

YLVA SÄFVELIN
/AIBILD
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MUU ELLER BUU? EU:s jord-
brukspolitik är omodern, anser
parlamentets svenska partier,
men M och KD är med i gruppen
som röstar ner reformförslagen.

EU
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MÅNDAG 
06:00 Väckarklockan ringer. Väcker famil-
jen, packar skol- och gympaväska till dot-
tern och stänger min egen resväska.
08:00 På väg till flygplatsen släpper jag
motvilligt av dottern utanför skolan, puss
& kram-kalas som vanligt.
08:45 Kalmar/ Oland airport. Får reda på
att flyget som skulle gå till Bromma 09:15
är minst 1,5 timme försenat pga dimma.
Gör ett snabbt överslag, kommer jag hinna
med flyget från Bromma till Bryssel? 
Ingen idé att hetsa upp sig, sätter mig och
jobbar igenom mailen i caféet. Landar på
Bromma samtidigt som boardingen till
Brysselflyget börjar, jag hinner precis. 
Läser handlingar på flyget
14:30 Anländer till kontoret. Snabbgenom-
gång med mina politiskt sakkunniga Staf-
fan och Sandra. Hur ser agendan ut i vec-
kan? Vilka frågor ligger i pipeline? Tar en
tur ned till administrationen där jag redovi-
sar mina resor och bokar nya resor för de
tre närmaste veckorna.
17:00 Läser in mig på de ärenden som
kommer upp i samband med EU-Norway
interparliamentary meeting näst kom-
mande dag.
19:30 Middag med de norska kollegorna.

TISDAG
07:00 På plats i parlamentets gym för en
timmes träning.
08:30 Frukostmöte med min danska kolle-
ga Christel Schaldemose för att stämma av
ändringsförslag till dataskyddsdirektivet
som vi ska skriva under tillsammans.
09:30 EU-Norway interparliamentary
meeting, vi diskuterar aktuella EU-frågor
som Norge är involverade i.
11:00 SAP-gruppen får en presentation av
en medieundersökning som gjorts under
2012. Hur mycket har vi svenska S-parla-
mentariker synts i svenska media? Det var
tydligt att jag syns bra i regionala medier
och i min valkrets. Kul också att Kalmar
läns massmedia talar mycket om EU.
13:00 Möte med Facebook med anledning
av dataskyddsdirektivet. Vi diskuterar in-
tegritetsfrågor.
14:00 Möte med The Walt Disney Compa-
ny också med anledning av dataskyddsdi-
rektivet. Vi diskuterar skydd för barn och
ungdomar.

15:00 Ringer hem till yngsta dottern för
att höra hur skoldagen varit.
16:00 Möte med S-kollegor från mitt ut-
skott om dataskyddsdirektivet.
18:00 Jag och min politiskt sakkunnige
Staffan briefar Marita Ulvskog om data -
skyddsdirektivet.
19:00-21:00 Kontorsarbete, svarar på 
mail, förbereder möten i Sverige med 
mera.
21:30 Sen middag hemma i lägenheten.
Soppa direkt ur kastrullen, äter i soffan
framför en dålig fransk såpa.

ONSDAG 
07:00 Gymmet igen!
09:00 Möte i medborgliga fri- och rättig-
hetsutskottet. Jag presenterar mitt arbete
med lagstiftningen av Drogperkursorer,
ämnen som kan användas vid tillverkning
av narkotika.  
12:00 Seminarium med Save the Children
”ett barnaga fritt Europa”. I dag är det
fortfarande 11 länder i EU som inte har
någon barnagalagstiftning trots att alla
har skrivit på Barnkonventionen. Birgitta
Ohlsson inleder. Tyvärr är jag den enda
EU-parlamentarikern. De som borde vara

där lyser med sin frånvaro.
16:00 Fotografering, vi behöver nya frä-
scha bilder till kommande artiklar och 
broschyrer.
17:00 Planering med min politiskt sak-
kunniga Sandra. Vi går igenom de ärenden
som ligger i inre marknadsutskottet och
förbereder mitt arbete som ansvarig i soci-
alistgruppen för lagstiftningen om women
on boards.
19:00 Kontorsjobb samt förhör dottern på
engelska glosorna över telefon.
21:00 Hem och i säng.

TORSDAG
07:00 Smutstvätt ner i resväskan och iväg
till kontoret.
09:00 Marita och jag skriver en fråga till
kommissionen om REVA.
10:00 Omröstning i utskottet för medborg-
liga fri- och rättigheter.
11:00 Omröstning i inre marknads utskot-
tet.
13:00 Genomgång av inbjudningar, för-
frågningar och möten i Sverige med min
assistent Lisbeth.
14:30 Beger mig hem via Köpenhamn –
Stockholm – Kalmar.
20:30 Hemma! 

FREDAG
08:00 Skickar iväg familjen till skola och
jobb.
09:00 Telefonsamtal med partidistriktet
med anledning av gruppledaravhopp i min
kommun (jag är AK-ordförande).
11:00 Träning med PT i Kalmar.
13:00 Sitter i bilen och blir uppringd av
vår kommunikatör som talar om att SvD
vill göra en intervju. De ringer när jag är
på Ölandsbron. Jag ber att få återkomma
när jag kört av till en parkeringsficka. De
gör en intervju om polisens ID-kontroller
av personer med icke-svenskt utseende i
tunnelbanan. 
15:00 Skriver en artikel om jämställdhet
och EU.
16:00 Familjen fredagsstädar, sedan tar vi
helg!

LÖRDAG
10:00 Årsmöte med arbetarekommunen.

Dagens Europa 201322

Öland–Bryssel tur och retur
DAGBOK

PETER BERG
LU

N
D

ANNA HEDH
EUROPAPARLAMENTARIKER
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1. Vem var Sveriges första
EU-kommissionär?
A.Mats Hellström.
B.Anita Gradin.
C.Margot Wallström.

2. Vem var statsminister
när Sverige ansökte 
om medlemskap i EU?
A.Carl Bildt.
B. Ingvar Carlsson.
C.Ola Ullsten.

3. Vad heter Sveriges 
nuvarande 
EU-kommissionär?
A.Birgitta Ohlsson.
B.Marit Paulsen.
C.Cecilia Malmström.

4. Ordförande i Europeis-
ka rådet Herman Van
Rompuy är känd för att
även...
A.Skriva japanska hai-

kudikter.

B.Sjungit för Belgien i
Schlager-EM.

C.Tagit OS-brons i höjd-
hopp.

5. Vad skulle Sverige bli
om vi inte sa ja till euron,
enligt Carl Bildt?
1. En randstat.
X. En bananrepublik.
2. Ett kronvrak.

6. Vilken stad kallas EU:s
huvudstad?
1. Berlin.
X. Lissabon.
2. Bryssel.

7. Vid ett toppmöte blev
förre tyske förbundskans-
lern Helmut Kohl så hung-
rig att han...
1. Bet på naglarna
X. Snodde Göran Pers-

sons chokladkaka.
2. Åt smör.

8. Vilket av följande län-
der har inte infört euron?
1. Storbritannien.
X. Estland.
2. Irland.

9. Vad heter EU:s 
”nationalsång”?
1. Joyride.
X. Song of Joy.
2. Johnnie B Good.

10. Vad hette ursprunget
till nuvarande EU?
1. Kål- och sallads-

unionen. 
X. Kol- och stålunionen.
2. Eurovision.

11. Hur många svenska 
socialdemokrater sitter 
i EU-parlamentet?
1. 6.
X. 16.
2. 60.

12. Vilken stad gav namn
åt EU:s första fördrag?
1. Rom.
X. Lissabon.
2. Aten.

13. Vad heter EU-kommis-
sionens ordförande?
1. David Cameron.
X. José Manuel Barroso.
2. François Hollande.

???QUIZ
Testa dina kunskaper om stort och smått
i Europa i vårt EU-quiz. Svaren hittar du
längst ner på sidan.

Rätt svar: 1.Anita Gradin, 2.Ingvar Carlsson, 3.Birgitta Ohlsson, 4.Haikudikter, 5.Randstat, 6.Bryssel, 7.Åt smör, 8.Storbritan-
nien, 9.Song of Joy, 10.Kol- och stålunionen, 11.6, 12.Rom, 13.Barroso.
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Vi frågade våra svenska S-parlamentarikerna i 
Europaparlamentet om de viktigaste frågorna för dem just nu.VAD HAR NI PÅ GÅNG?

Just nu arbetar jag med utsläpp
från lätta nyttofordon (små lastbi-
lar) och ett yttrande om förnybar
energi i miljöutskottet. Minskade
koldioxidutsläpp i transportsektorn
är ett viktigt politiskt mål att arbeta
för och jag vill att EU investerar mer
i förnybar energi. Jag kommmer
också att delta i årets klimattopp-
möte, COP 19, i Warszawa, Polen. 

Marita Ulvskog

Jag är mycket engagerad i 
integritetsfrågor i EU:s data -
skyddsdirektiv och i arbetet med
en ny produktsäkerhetslag – 
viktig för Europas alla konsu-
menter.  Jag arbetar också med
hur vi kan gå vidare med frågan
om kvinnlig representation i bo-
lagsstyrelser, ett förslag som har
mött stort motstånd från 
Europas höger.

Anna Hedh

Jag arbetar med frågor om 
kemikalier, biologisk mångfald, 
livsmedelsmärkning samt klimatre-
laterade frågor som EU:s utsläpps-
handelssystem. Är bland annat 
ansvarig för parlamentets rapport
om hormonstörande ämnen. Jag 
engagerar mig även för ett fritt
Västsahara och för en tvåstatslös-
ning mellan Israel och Palestina.

Åsa Westlund

Fackliga rättigheter och jobb
står högst på min agenda. Viktigast
just nu är den skyhöga ungdomsar-
betslösheten. EU:s nya ungdoms-
garanti innebär att alla unga ar-
betslösa får ett erbjudande om
jobb, lärlingsplats, praktik eller ut-
bildning. Arbetar för att garantin –
som är frivillig för länderna – ge-
nomförs fullt ut – även i Sverige.

Olle Ludvigsson

Jag ingår i EU-parlamentets
stora förhandlingsgrupp om
EU:s långtidsbudget och arbetar
för att EU ska få en modern, 
effektiv och flexibel budget, som
satsar mest på forskning, infra-
struktur, jobb och hållbar till-
växt. Jobbar just nu även med att
reformera jordbrukspolitiken.

Göran Färm

Just nu arbetar jag med att se till
att de nära två miljarder svenska
kronor som via EU årligen satsas i
svenska regioner används så effek-
tivt som möjligt. Det är pengar som
går till  innovation, utbyggnad av
bredband, energibesparingar, sats-
ningar på turism i glesbygden och
jobb och utbildningsinsatser för ar-
betslösa ungdomar.

Jens Nilsson

’’

’’ ’’
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