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Rebecka Bohlin

Skrota det nya
huvudavtalet
de stora världspolitiska händelserna pågår
förhandlingar om ett nytt huvudavtal för svensk arbetsmarknad. Förhandlingarna inleddes i augusti förra året
och beräknas vara i hamn någon gång denna vår.
Det är främst arbetsgivarsidan som har velat få ett nytt
huvudavtal till stånd och vi var många som blev förvånade när Wanja Lundby-Wedin för två somrar sedan
öppnade dörren för detta. För Svenskt Näringsliv har
varit tydliga med att deras syfte framför allt är att försämra konﬂikträtten. LO hävdar visserligen att något
sådant kan de ”aldrig acceptera” – men har visat att de är
beredda att kompromissa. Och de landvinningar
LO/PTK säger sig vilja göra, som att förbättra möjligheterna för ungdomar på arbetsmarknaden, stärka rehabiliteringsinsatserna, få ett bättre skydd vid uppsägningar
och rensa i ﬂoran av anställningsformer, står inte i proportion till Svenskt Näringslivs vilja att begränsa det viktigaste vapen de fackliga organisationerna har – konﬂikträtten. Därför bådar dessa förhandlingar illa.

I SKUGGAN AV

JUST NU ÄR DET tre män, som alla passerat sin 60-årsdag,
som är de enda förhandlarna. Bakom dem är naturligtvis
många andra inblandade. Den facklige rättsexperten
Kurt Junesjö är en av dem som konsulterats längs resans
gång och han är så förbannad att han lagt ut samtliga
dokument han tagit del av på sin hemsida kurt.nu tillsammans med en fullödig analys. Dokumenten indikerar
bland annat att den fackliga sidan är beredd att ge upp
turordningsreglerna i LAS i utbyte mot förlängningar i
uppsägningstider och nya rehabregler. Junesjö sammanfattar det så enkelt som att ”arbetsgivargodtycke” är vad
som i så fall kommer att prägla framtida uppsägningar.

Att Svenskt Näringsliv inte kommer att lämna förhandlingsbordet utan att ha åstadkommit någon form
av försämring av strejkrätten är uppenbart.

av salladsbaren Wild’n fresh i
Göteborg 2006, för att sätta tryck bakom kravet på kollektivavtal, blev något av ett rött skynke för arbetsgivarsidan. Sedan dess har den ältat att det måste ﬁnnas ”proportionalitet” i stridsåtgärder. För blockaden stod i deras
ögon inte i proportion till det problem den ville åtgärda,
bland annat för att företaget bara hade en anställd som
inte var fackligt ansluten och som inte heller stod bakom
kravet på kollektivavtal.

DEN FACKLIGA BLOCKADEN

Här finns en viktig facklig princip att försvara. Företag
som vill konkurrera genom att visa upp en eller flera
anställda som säger sig vilja acceptera sämre villkor än
de gängse i branschen ska inte få komma undan med
det. Problemet är inte att Hotell och restaurang
genomförde blockaden mot Wild’n Fresh – det stora
problemet är snarare att inte de och andra fack
genomför fler sådana blockader!

Trots detta är det mycket troligt att det nya huvudavtalet kommer att innehålla en skrivning om proportionalitet. Junesjö bedömer att det ”glasklart” blir så, eftersom
LO/PTK redan har skickat iväg ett förslag som innebär
att huvudavtalsnämnden ska avgöra vad som är så kallad
god sed på arbetsmarknaden i förhandlingar. Dessutom
innebär förslaget att denna nämnd utökas med en femte
person (mot dagens två från vardera sidan), en jurist, vilket mycket väl kan leda till att arbetsgivarsidan håller hela
frågan om proportionalitet i svensk strejkrätt i sin hand.
Det nya huvudavtal som ligger på bordet ser framför
allt ut att flytta fram arbetsgivarsidans positioner. Det
bästa LO/PTK kan göra nu är att helt enkelt backa ur.
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Kasta ut Hellekant
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”Churchillgänget utnyttjade de
miljontals Londonborna som
mänskliga sköldar. Tyskarna var
tvungna att sända ut Luftwaffe.”

Karl Svensson (f d Hampus Hellekant), som har
suttit av sitt fängelsestraff för mordet på syndikalisten Björn Söderberg, har än en gång
kommit in på en läkarutbildning. Socialstyrelsen
har redan sagt att han inte kommer att kunna
bli legitimerad läkare. Därför borde han inte
heller ta upp en plats på utbildningen.
Så hade det stått i historieböckerna om tyskarna vunnit andra världskriget.
Visst ska alla ha rätt till en andra chans när
Påpekade den israeliska fredskämpen Uri Avnery i Aftonbladet i måndags.
Inte på vår
de avtjänat sina straff, men det innebär inte
att alla är lämpliga till att bli exempelvis läkare. vårdcentral.
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Ett nytt Argentina
NÄR DEN STÖRSTA demonstrationen i Lettland
sedan självständigheten 1991 hölls i Riga förra
veckan borde det ha varit mot vår regering protesten riktades. De stenar som i de påföljande kravallerna kastades mot parlamentshuset i Riga borde,
om alls, ha slängts mot riksdagshuset på Blasieholmen.
För nu vet vi vad Sveriges regering väljer om de
ställs inför valet att rädda svenska storbankers vinster eller lettiska arbetares löner. Den väljer de
svenska storbankernas vinster. Alla detaljer i denna
smutsiga historia är ännu inte belysta, men det är
svårt att tolka Sveriges agerande under hösten på
något annat sätt.
SOM RAPPORTERAS i Arbetaren Zenit denna
vecka enades Lettland och Internationella valutafonden, IMF, den 23 december om ett stödpaket
till den krisande baltiska ekonomin. Paketet innehåller våldsamma åtstramningar, omfattande 7
procent av landets BNP, och direkta lönesänkningar med 15 procent till alla offentliganställda (även
privatanställdas löner lär drabbas framöver).
Till och med i det nyliberalt präglade IMF sägs
beslutet ha varit omdiskuterat. Ett alternativ till
den hårda attacken på letters livsvillkor vore nämligen att devalvera valutan lats, som är tätt knuten
till euron. I stort sett alla ekonomer – inklusive
2008 års ekonomipristagare Paul Krugman – anser
att en devalvering hade varit att föredra framför
depreciering (bara Anders ”Chockterapin” Åslund
stöder beslutet).
Samstämmigheten beror inte minst på erfarenheten från Argentina när landet befann sig i en liknande kris 2002 och valde att inte devalvera. Trots
att arbetslösheten steg till 25 procent och fattigdomen ökade brutalt fortsatte pressen mot valutan
peson. Till slut släppte regeringen peson fri och
den sjönk snabbt med 70 procent.

Nu skriver Paul Krugman på sin blogg: ”Lettland är det nya Argentina”.
SÅ VAD HAR DETTA med Sverige att göra? Jo.

Svenska storbanker, främst Swebank och SEB,
dominerar utlåningen i våra baltiska grannländer.
Så till den grad att bland annat kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor anser att de i realiteten
fungerar som centralbanker i Estland, Lettland och
Litauen.
Utlåningen i Baltikum har på senare år ökat
kraftigt och på ett sätt som enligt Dagens Industris
krönikör Gunnar Örn är ”vårdslöst” (han sätter
även betyget ”rungande underkänt” på SEB:s och
Swedbanks sätt att sköta centralbanksfunktionen).
Lånekrediterna kommer främst från de svenska
bankerna på andra sidan Östersjön, 90 procent av
lånen är i euro.
Detta medför att om den lettiska latsen devalveras med säg 20 procent blir lån i euro 20 procent
dyrare för låntagarna. Resultatet skulle bli inställda
betalningar och stora kreditförluster för de svenska
banker som stått för den vårdslösa utlåningen.
Deras vinster skulle minska och eftersom vår regering har deklerat banksektorns systemviktighet är
det inte omöjligt att svenska skattebetalare hade fått
stå för en del av notan. Men även det hade varit
ärligare än att skyfﬂa över hela bördan på letterna.
Ändå tycks såväl storbankerna som regeringen
ha lagt ner stor möda på att göra just det. Det talas
om påtryckningar från bankerna, och IMF har
samarbetat tätt med såväl Finansdepartementet
som Riksbanken.
Det har gått nästan 300 år sedan den svenska
armén kastades ut ur Riga 1710 och 18 år sedan
den ryska armén rullade ut efter sammetsrevolutionen. Det är hög tid att Lettland även tillåts bli ekonomiskt självständigt.
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