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Det fackliga missnöjet i 
Finland är stort efter att 
den finska regeringen i 
förra veckan meddelade att
pensionsåldern ska höjas 
med två år. 

Nu drar de fackliga central-
organisationerna sig ur en
pågående reformering av soci-
alförsäkringen i protest.

De finska facken togs på sängen
när regeringen i förra veckan avi-
serade höjningen av pensionsål-
dern från 63 till 65 år. 

Facken kräver nu att beslutet
rivs upp och har lämnat ett sam-
arbete för att reformera socialför-
säkringen, den så kallade Sata-
kommittén. 

DEN CENTERPARTISKE statsministern
Matti Vanhanen kläckte enligt
egen utsago idén om att höja pen-
sionsåldern under en skidtur.
Hans agerande ses som arrogant
och ogenomtänkt då Finland helt
nyligen genomgick en stor pen-
sionsreform. Denna trädde i kraft

2006 och innebär att det går att
välja att gå i pension redan vid 63
års ålder, med lägre pension, eller
att stanna kvar i arbetslivet till
max 68 års ålder, med högre
utdelning.

– Höjningen av pensionsål-
dern kan leda till att folk i stället
går i förtidspension. Det alterna-
tivet blir dyrare för samhället,
säger Markku Lemmetty från
centralorganisationen Akava till
Hufvudstadsbladet. 

– Man kan inte bedriva pen-
sionspolitik så här kortsiktigt.
Pensionssystemet  kan inte läggas
om varje år, säger Lemmetty som
var med och jobbade fram pen-
sionsreformen 2006.

LAURI IHALAINEN, ordförande för
finska motsvarigheten till LO,
FFC, menar att regeringens age-
rande i frågan är ett allvarligt
övertramp och bryter mot den
finska traditionen av trepartssam-
arbete mellan facket, regeringen
och arbetsgivarna.

– Det är första gången som

regeringen tar ett unilateralt
beslut i en sådan viktig fråga som
pensionssystemet utan att lyssna
till oss, säger Ihalainen till tid-
ningen Helsingin Sanomat.

EFFEKTIVITETEN I förslaget ifråga-
sätts också av flera partier. I förra
veckan lämnade oppositionen in
en gemensam interpellation i
parlamentet och hård kritik
utdelades mot regeringen under
frågestunden. 

Bland annat menade Jutta
Urpilainen, ledare för Socialde-
mokraterna, SDP, att det inte är
rätt lösning för att komma till
rätta med problemen som växer i
den ekonomiska krisens spår. 

SDP:s partistyrelse anser att
regeringen vill tvinga arbetsta-
garna att finansiera skattelättna-
der, och ser höjningen av pen-
sionsåldern som en ren nedskär-
ning, inte en stimulansåtgärd,
rapporterar finsk tv, Yle.
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Höjd pensionsålder vållar 
fackligt missnöje i Finland

kontakter med den politiska led-
ningen i landet.

Enligt solidaritetskommittén
för Konstantina Kouneva valdes
inte tidpunkten för överfallet av en
slump. Massmedia var helt upp-
tagna med den våldsvåg som upp-
stod i protest mot att polisen skju-
tit ihjäl en 15-åring i slutet av förra
året. 

Trots det anordnades en stor
solidaritetsdemonstration för
Konstantina Kouneva utanför
sjukhuset den 26 december. Dagen
efter ockuperades ISAP:s huvud-
kontor, där Konstantina Kouneva
jobbade.

BANDEROLLER HÄNGDES UT från fön-
stren med texter som: ”ISAP och
dess chefer kastade frätande syra,
vi skall bränna ned staden” och
”Konstantina du är inte ensam.
Chefer, grisar, mördare”.

Ytterligare demonstrationer
har ordnats i år.

Runt hela världen har fackför-
eningar och kvinnoförbund också
gjort stöduttalanden för Konstan-
tina Kouneva och hennes kamp för
bättre arbetsvillkor för städarna.

Flera partier har också bett
henne ställa upp i EU-valet på
deras listor efter överfallet. Men
hon har avböjt.

EVA BOSS
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flera kända personer, däribland
Nasas klimatforskningschef James
Hansen och miljöprofilen Bill
McKibben meddelat att de skulle
delta i aktionen och dessutom var
beredda att bli gripna.

– Vetenskapen visar tydligt att
vi kan inte bränna upp alla fossila

bränslen utan att skapa en väldigt
annorlunda planet, säger James
Hansen som kräver av Obamas
regering att de fasar ut kolet.

I BLOCKADEN AV Capitol Hills kol-
kraftverk deltog omkring 2 500
aktivister som under fyra timmar
blockerade alla grindar. Polisen
gjorde inga ingripanden. Bill
McKibben var en av flera talare.

– Jag har väntat i tjugo år på att
få se hur klimatrörelsen ska se ut
och nu kan jag säga att den ser
fantastisk ut. Vi har mycket att
göra och skälet till varför vi
genomför den här protesten är att
ge [president Obama] det politiska
utrymmet han behöver, för att visa
honom att vi bryr oss. Fossilindus-
trin kommer nämligen inte ge
honom något manöverutrymme

över huvud taget, sade han.
Den fossila industrin förbere-

der sig just nu för sin viktigaste
strid någonsin. Enligt Center for
Public Integrity har totalt 770
företag inom fossilindustrin
anställt mer än 2 300 lobbyister för
att driva deras sak inom politiken.
Det innebär fyra lobbyister per
ledamot i kongressen.

– Vi arbetar i uppförsbacke,
men vi tror att vinden har vänt nu,
säger Jessy Tolkan som leder orga-
nisationen Energy Action Coali-
tion. Vi vet att den utsläppande
industrin alltid kommer att ha mer
pengar till att sprida lögner i teve
och stoppa i fickorna på politi-
kerna. Men vi har något som är
mer kraftfullt – vi har massorna.

KOLKRAFTSAKTIONEN sammanföll
med att 12 000 aktivister, huvud-
sakligen studenter, samlades för
konferensen Powershift 2009, vil-
ken syftar till att diskutera hur
USA snabbt ska kunna skära ner
sina utsläpp och hoppa av ”busi-
ness as usual”-spåret.

– Klimatförändringarna är mer
än en fråga om liv eller död – det
är en fråga om liv eller död för alla
framtida generationer, säger 19-
årige Blaine O’Neill från Pennsyl-
vania till Alternet.
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”Nej till våld för att göra vinster”. Demonstration mot syraatacken mot den fackliga ledaren Konstantina Kouneva

”Mer än en fråga
om liv eller död.”
Blaine O’Neill, Pennsylvania.
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