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SÖNDAGEN DEN 7 JUNI är det val till EU-parlamentet.
Det är tredje gången sedan EU-inträdet 1995 och
intresset tycks alltjämt lågt. Vid förra EU-parlaments-
valet låg Sverige i den absoluta botten vad gäller val-
deltagandet bland EU-länderna. Endast 37,9 procent
deltog i valet och det var en knapp minskning jämfört
med valet 1999. Bara ett fåtal länder hade lägre val-
deltagande  och samtliga av dessa genomförde sitt för-
sta EU-parlamentsval. 

EU-parlamentsvalet 2004 handlade fortfarande om
huruvida Sverige skulle vara med i EU eller inte och
hur de inhemska opinionerna skulle hanteras eller tys-
tas ner i de egna partierna. Frågan är vad valet ska
handla om i sommar? 

Det kan tyckas som ett pseudoproblem, men frågan
rymmer både grynnor och skär av vilka många bör-
jar på nation och slutar på abort. Frågan är helt
enkelt om man återigen kan lämna walkover bara
för att än en gång få säga nej i en folkomröstning
som genomfördes 1994. 
Svaret måste bli nej. Valdeltagandet måste omfatta

fler än bara kristdemokrater, folkpartister och sverige-
demokrater.

VALET TILL EU-PARLAMENTET i juni viktigt. Inte bara för att
det är det mest ”federala” inslaget i EU-apparaten
(nej, jag gör mig inga illusioner) och därmed hyser
den största demokratiska potentialen, utan också för
att det är en arena där man ständigt kan hålla sig upp-
daterad vad gäller nationalismen och den kristna
högerpopulismens utbredning i Europa – och bemöta
den. Dessutom handlar det om pengar.

Inför EU-omröstningen 1994 var JA-sidans kanske
tyngst vägande argument att man trodde sig få en
möjlighet att exportera sociala och politiska land-
vinningar som jämställdhetslagstiftning, arbets-
marknadslagstiftning eller för all del alkoholpolitik
till övriga Europa. I dag vet vi hur det har gått med
den saken: arbetsmarknadslagstiftningen hänger på
en skör tråd och alkoholen flödar över landets alla
gränser. Och visserligen sneglar andra EU-länder på
den svenska ”torsklagen”, men på hemmaplan
backar vi på jämställdhetsområdet. 
Däremot ser vi hur den kristna sunkhögern kryper

allt närmre in på knutarna för att söka gå samman
med den inhemska. Det visade på ett alldeles före-
dömligt sett det internationellt uppmärksammade
inslaget i Uppdrag granskning häromveckan, där
reportern Ali Fegan konfronterade den katolska
utbrytarsekten S:t Pius X med dess uttalade förintel-
seförenekelse. 

Det är knappast EU:s fel. Däremot blir det fåfängt
att ge upp platser till just kristdemokrater, folkpartis-
ter och moderater bara för att deras väljare var mer
positiva till EU när det begav sig 1994. 

MED MYCKET GOD VILJA kan man se EU-parlamentet som
ett mer utomparlamentariskt inslag i EU-byråkratin. I
alla fall utnyttjas det redan så av den europeiska ultra-
högern som genom parlamentet fått en chans att träf-
fas över gränserna och formera sig.

Därför måste alla goda krafter inte bara rösta, utan
även mobilisera. Och hoppas på att de aktuella parti-
erna är mogna uppgiften – trots inre slitningar. 

Europeisk höger
kryper närmare

Anna-Klara Bratt

NÄR GORDON BROWN i sitt första tal som Stor-
britanniens premiärminister lyfte parollen ”brittis-
ka jobb åt brittiska arbetare” menade han – säger
han i alla fall nu – att brittiska arbetare skulle
erbjudas de färdigheter som krävs för att fram-
gångsrikt kunna konkurrera på den globala arbets-
marknaden.

Han hade nog inte tänkt sig att den största vilda
strejk-vågen på 30 år skulle föras under (bland
annat) den parollen. Strejkerna startade efter att
300 italienska och portugisiska arbetare fått jobb på
Totals Lindsey-raffinaderi i norra Lincolnshire.
Förra fredagen och den här veckan har tusentals
arbetare vid ett växande antal arbetsplatser inom
energiområdet gått ut i vilda strejker. Förhandling-
ar sker nu mellan deras fackförening Unite och
företaget Total.

Unite hävdar att det italienska företaget dumpar
löner och villkor och anser att strejkaktionerna är
heroiska, även om de måste uppmana arbetarna till
att avbryta strejkerna. ”Kampen startade här i
Lindsey – kampen mot diskriminering, kampen
mot trakasserier och kampen för att lägga bröd på
dina barns tallrikar”, sade Unites Kenny Ward till
ett tusental demonstranter i måndags.

Fackföreningarna är noga med att påpeka att
det är en kamp mot arbetsgivarna, inte mot de
utländska arbetarna. Men rasistiska undertoner
finns i leden, och det beror inte enbart på att
nazistiska British National Party snabbt var på
plats och försökte underblåsa nationalistiska
stämningar.

ÄVEN OM MÅNGA arbetare ropar ”brittiska jobb
åt brittiska arbetare” är det EG-domstolens utslag i
Laval- och Viking-domarna som står i fokus för

Unites kamp. EG-lagstiftningen i nuvarande tolk-
ning gör det billigare att anställa arbetskraft från
andra EU-länder eftersom facken inte har rätt att
ta strid för kollektivavtalsmässiga villkor i utstatio-
nerade företag – bara för minikrav i de kärnvillkor
som definieras i utstationeringsdirektivet.

Unite kräver inte ”brittiska jobb till brittiska
arbetare” i en inskränkt mening – utan en ”jämn
spelplan”, där arbetare boende i Storbritannien ska
kunna konkurrera om jobben på samma villkor
som utländska. Krav som inte på något vis kan lik-
nas vid rasism.

TROTS ATT DENNA TIDNING och fackförenings-
rörelsen i stort redan från början har kritiserat EG-
domstolens utfall i Lavalmålet och andra liknande
mål så är det först nu, när ekonomin sjunker ihop
och arbetslösheten stiger, som läget blir verkligt
farligt. Globaliseringen och EU:s öppna marknad
har alltid mest gynnat företag och höginkomst-
tagare, men så länge de flesta har haft jobb och
hyfsade inkomster har protesterna inte varit alltför
högljudda. Det är en sak om migrantarbetare
kommer hit och främst får jobb som inte så många
andra vill ha, det är en annan sak när varslen står
som spön i backen och kampen för tillvaron
hårdnar.

Som syndikalister måste vi givetvis alltid stå upp
för alla människors lika värde, mot rasism och
andra sätt att så split i arbetarklassen. Men det för-
svåras betänkligt när EG-domar, politiska beslut
och vinstbegär ställer arbetare mot varandra.

Det är inte de brittiska arbetarna som hetsar,
utan EG-domstolen och dess marknadsliberala
försvarare.

RW

”Att ta till tvångsvård av
gravida kvinnor utan att ta
hänsyn till att vi lever i ett
klassamhälle är huvudlöst.”
Devrim Mavi kommenterar förslaget om att tvångsvårda
gravida kvinnor med missbruksproblem, i Dagens arena.

Friskt arbetarinflytande
Trivsel och delaktighet på jobbet i kombination
med förebyggande friskvårdsarbete minskar
antalet sjukdagar med 15 procent, visar en ny
undersökning gjord bland 1 339 företagare. 

Hälsoaspekten är inte oviktig som argument
för ökat arbetarinflytande. Frågan är hur friska
vi skulle bli om arbetarna faktiskt övertog
produktionsmedlen i full skala?

EU anstiftar till hets

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Ökad makt över
jobbet = trivsel.
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