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Manliga politiker sämst
på föräldraledighet

IF Metall bryter löfte
med lönesänkningar
ANALYS

IF Metalls avtal
av Rikard Warlenius
Avtalet mellan IF Metall och
industriarbetsgivarförbunden tillåter lokala uppgörelser där lönerna
sänks med upp till 20 procent om
arbetet minskar i samma grad
(eller mer). Det handlar inte bara
om en förkortad arbetstid, som
LO-ordföranden Wanja LundbyWedin har hävdat. En tänkbar tilllämpning är att arbete fyra dagar i
veckan och obligatorisk utbildning
en dag i veckan betalas med 80
procent av lönen – vilket måste
kallas för lönesänkning.
Det sensationella i uppgörelsen
ligger i att det har varit en helig ko
för den svenska fackföreningsrörelsen att inte gå med på lönesänkningar. Hellre uppsägningar, hellre låta hela branscher gå i stå än
sänkta löner. Det handlar inte bara

om den enskilda arbetarens rätt till
en förutsägbar inkomst, och i förlängningen nivån på a-kasseersättning, sjukförsäkring och pension.
Att inte gå med på löneminskningar har varit en idelogisk kärnfråga,
vilket förklarar kritiken från i stort
sett alla andra LO-förbund.
Lönesänkningar bryter mot det
som inom LO-förbundens grundkurser kallas för ”det fackliga löftet”. Facket beskrivs där som en
kartell mot lönekonkurrens och
medlemmarna lovar ”att aldrig
någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller
till lägre lön än det vi nu lovat
varandra”.
Metall-avtalet utgör dessutom
ett grundskott mot den solidariska
lönepolitiken som har varit en
central del av den svenska modellen sedan 1950-talet. Enligt den
ska lönenivån bestämmas av samhällets generella produktivitet,
inte av lönsamheten i enskilda
företag eller branscher. Lika lön
för lika arbete är bra för arbetarna
men även för samhällsekonomin:
Det påskyndar utslagningen av
olönsamma, döende branscher och
ger plats för friska, växande industrier.
har detta klassiska
synsätt väckt allt större motstånd
från arbetsgivarna. De har krävt
möjligheter att anpassa lönerna
efter konjunkturer och olika
näringars lönsamhet. Att Metall

PÅ SENARE ÅR

FOTO: SCANPIX

Avtalet om lönesänkningar
som IF Metall skrev under i
måndags är sensationellt. Det
är en seger för arbetsgivarna,
bryter mot LO:s fackliga löfte
och skadskjuter den svenska
modellen.

Vårdval röstades igenom

– Situationen i Gaza är en politiskt
skapad humanitär katastrof. Allt
började med isoleringen av området för ett och ett halvt år efter att
Hamas vunnit valet i Palestina.
Det senaste kriget var bara en del
av det som lett fram till dagens
katastrofala situation för Gazas
befolkning, säger Mattias Gardell
professor i religionshistoria vid
Uppsala universitet och en av initiativtagarna till Ship to Gaza.
Ship to Gaza-skeppet ska avgå
från Göteborgs hamn senast när
den muslimska fastemånaden
ramadan inleds den 20 augusti, för

Uppgörelsen har kritiserats av i
stort sett alla andra LO-förbund.

nu öppnar för ett sådant synsätt
måste betraktas som en storseger
för arbetsgivarna.
Uppgörelsen bekräftar bilden
av IF Metall som det mest arbetsgivarvänliga LO-förbundet men är
också en följd av förbundets
utsatthet, med var fjärde metallare
redan arbetslös eller varslad.
Och det var inte IF Metall som
avlossade de första skotten mot
den svenska modellen. För att
modellen ska fungera krävs även
att staten tar på sig att ge höga
ersättningar vid arbetslöshet och
bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. I nuläget får exempelvis en
varslad metallare på Volvo bara ut
halva lönen i a-kasseersättning,
och möjligheterna till omskolning
är ytterst begränsade.
Ställd inför den verkligheten
kan en tillfällig lönesänkning på 20
procent te sig som ett bättre alternativ än arbetslöshet.
rikard.warlenius@arbetaren.se

Postarbetare vägrar SD
vid Bring/Citymail i Göteborg och Stockholm vill
att företaget ska säga nej till att dela ut Sverigedemokraternas
material inför EU-valet. I ett öppet brev hänvisar klubbarna till att
det inte är något som tvingar företaget att acceptera alla kunder.
De påpekar också att Sverigedemokraterna står för främlingsﬁentlighet och rasism och att många medlemmar därför mår dåligt av
att tvingas dela ut SD:s post.
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Nya blockader mot Berns
DEN 26 FEBRUARI inleddes ännu en blockad mot restaurangen Berns i
Stockholm med anledning av att tre syndikalister avskedats från
företagets underleverantör NCA, ett av Sveriges största fastighetsföretag. Detta sedan två av medlemmarna efter förhandlingar fått
sina timanställningar omvandlade till riktiga anställningskontrakt,
bara för att snart därefter sägas upp på grund av arbetsbrist. En
annan medlem lämnade för några veckor sedan in ansökan om
pappaledighet och varslades därefter om avsked.
2007 lyckades Västerorts LS av SAC tvinga fram bland annat
OB-tillägg, semesterersättning och höjda löner för tio papperslösa
städare genom blockader mot Berns.
Ruben Tastas-Duque tror på seger även denna gång:
– Blockaden kommer att fortsätta tills våra medlemmar får ett
avtal om fast anställning. Vi kommer inte att ge upp, säger han.
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att vara framme i Gaza en månad
senare. På vägen ska ﬂera europeiska städer passeras, där politiska
manifestationer ska hållas för att
väcka uppmärksamhet kring situationen i Gaza.
– Vi har goda kontakter i
Palestina och vi samlar in information om vad människor behöver.
Det vi ska skeppa till Gaza ska inte
vara detsamma som andra humanitära hjälporganisationer, säger
Mattias Gardell.

– Hela världen har bevittnat vad
som händer i Gaza. Vi måste nu
göra något själva när inte våra
ledare gör det. Vi vill med vårt initiativ reaktivera den internationella folkrätten som Israel så länge
brutit mot i Gaza. Hittills har
intresset för att vara med i denna
politiska aktion varit mycket stort,
säger Mattias Gardell.

Ship to Gaza togs
redan i december i Stockholm
innan det tre veckor långa israeliska angreppet på Gaza. Intresset att
delta har varit stort och det ﬁnns
nu ett antal lokala grupper runt
om i landet och utomlands. Ship
to Gaza är, enligt arrangörerna, en
partipolitiskt, religiöst och etniskt
obunden sammanslutning av personer och organisationer. Tanken
är att samla politiska partier, fackföreningar, organisationer och
religiösa samfund.

Fakta Stor hjälpinsats

INITIATIVET TILL

det omdiskuterade och hårt kritiserade förslaget
”Vårdval i primärvården” igenom i riksdagen i en omröstning som
följde partilinjerna: 149 allianröster för och 141 nej-röster från den
samlade oppositionen.
Omröstningen föregicks av en lång debatt där bland andra
ledamöterna i socialutskottet Ylva Johansson, S, och Elina Linna, V,
varnade för de effekter vårdvalet kommer att få – i form av vinstintresse och ökad ojämnlikhet i vården som oppositionen befarade
att den fria etableringsrätten kommer att föra med sig.

SOM VÄNTAT DREVS

Lastat skepp till Gaza
För att stödja Gazas befolkning
och väcka den politiska frågan
om Gazas framtid har Ship to
Gaza, ett svenskt initiativ,
dragit igång. Målet är att
samla ihop förnödenheter som
människorna i Gaza efterfrågar
och sända dem i ett skepp från
Sverige, genom Europa och
Medelhavet, med slutmålet
Gazaremsan.

och politiker är sämst på att ta ut föräldradagar. Det visar en undersökning som SCB gjort på uppdrag av tidningen Du & Jobbet. I genomsnitt tog de granskade ut endast 3,32
dagar per år. Verkställande direktörer och verkschefer hamnade
näst lägst på listan med 5,88 dagar per år, som toppades av matematiker, statistiker, förskolelärare och fritidspedagoger med 27
föräldradagar per år. Det innebär att männen, inte i något yrke, når
upp till kvinnornas medeluttag på drygt 35 dagar.
Siffrorna är från 2006 och där ingår både föräldraförsäkringens
480 dagar och den tillfälliga föräldrapenningen för vård av sjukt
barn.
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I Ship to Bosnia var ett svenskt
stödinitiativ för Bosnien-Hercegovina
under kriget 1992–1995. Skeppet MS
Haväng avseglade 1995 mot Bosnien
med förnödenheter i 108 containrar
via olika hamnar i Europa.
I Det var den största enskilda
hjälpinsatsen under hela kriget och
fick stöd av en bred uppsättning
organisationer och enskilda personer, bland annat Ulf Lundell, Radiohjälpen, Svensk Biblioteksförening,
SAS, NCC och Transport Avd 5.

Tre frågor till…
Dennis Bäckman, avdelningsordförande vid
Pappers på ABB i Figeholm norr om Oskarshamn,
som har dragit igång ett upprop i syfte att stoppa
det nya huvudavtalet.

Varför har du dragit igång
den här kampanjen?
– Dels för att det nya huvudavtalet kommer att fördröja och
försämra våra möjligheter att ta
till strids- och sympatiåtgärder
– i ett skarpt läge gäller det att
kunna slå till ordentligt. Dels
för att förhandlingarna har
skötts helt demokratiskt oriktigt
från LO:s sida. Medlemmarna
har inte haft några möjligheter
att göra sina röster hörda om
ett avtal som kan påverka oss i
50 till 70 år.
Vad hoppas du uppnå?

– Att man backar bandet och

att det inte blir något huvudavtal i mars. Vi bör vänta till
en bättre tidpunkt och inte
göra upp nu mitt i en lågkonjunktur med en borgerlig
regering och ett blått EU.
Vilket stöd har du fått?

– I dag är det 32 personer som
har skrivit under: avdelningsordförande, klubbordförande
och vanliga medlemmar. Men
jag är övertygad om att många,
många ﬂer kommer att ansluta
sig.
HANS FALK

