Därför EU
Är du intresserad av frågor som berör
ditt arbete och din vardag?
Då är du intresserad av EU-frågor.
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Ett EU för oss
EU kan kännas krångligt och långt borta, men är mer
tydligt och nära än du ofta märker. När vi är på jobbet
har EU inflytande över vår arbetsmiljö och när vi köper
mat i affären beslutar EU om vilka tillsatser som får
eller inte får finnas i vår mat.
EU är vad vi gemensamt gör det till. Europas historia
har tidigare alltid kantats av krig, nu lever vi i den
längsta perioden av sammanhållen fred som förekommit.
I fredsprojektet EU fokuserar vi på att lösa våra problem med hjälp av handel och samarbete i stället för att
använda militär makt.
Vi är också sammanlänkade med andra europeiska länder genom kampen för internationell solidaritet. I en tid
av ökad nationalism är detta värt att ta strid för.
Högerextrema partier har gjort många framgångsrika
val runt om i Europa under de senaste åren. Det är
partier som gärna hävdar att de representerar arbetarnas intressen, men när det kommer till kritan visar de
gång på gång att de står närmare arbetsgivarna än oss
industriarbetare.
Pengar och företag rör sig över gränserna internationellt. Därför är det så viktigt att EU, genom internationella lagar, kan skydda oss industriarbetare. Vi står
helt enkelt inför gemensamma utmaningar som kräver
gemensamma lösningar.
IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö
och våra fackliga rättigheter. Därför engagerar vi oss i
EU-frågor. Vilket Europa vill du ha?
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Vi påverkar
Beslut som fattats i EU har inte alltid varit positiva för
Europas arbetare, men på klassiskt fackligt vis ska vi
engagera oss och organisera oss för att påverka utvecklingen. Vi är inte alltid vinnare när vi är delaktiga, men
vi är alltid förlorare när vi inte är det.
För att IF Metall ska höras måste vi engagera oss och
stötta dem som kämpar för vår sak. Annars tar företagens och kapitalets intressen över.
För att skydda oss arbetare och våra fackliga intressen
behöver vi stötta Europas arbetarepartier – de riktiga
socialdemokratiska partierna som faktiskt samarbetar
med oss och lyssnar på fackens åsikter. Högern och
populisterna kommer aldrig att driva vår kamp åt oss.
De svenska socialdemokraterna är ett litet parti i europeiskt sammanhang, men ingår i en större partigrupp
med andra socialdemokratiska partier i EU-parlamentet.
Tillsammans bildar de ett inflytelserikt politiskt block,
och ju större blocket blir desto mer utrymme får de fackliga frågorna i EU.
IF Metall är också en del av en större internationell
rörelse. Våra europeiska systerorganisationer finns i EU
och genom dem hjälper vi både andra europeiska fackföreningar och oss själva att påverka villkoren för
arbetare här i Sverige och ute i Europa.

4

Facklig-politisk påverkan i Europa

teknikföretagen

Riksavtal

Teknikavtalet IF Metall

CEEMET, European Tech &
Industry Employers

Industri All Europa

Sociala dialogen

lo

LO/TCO/SACO
Brysselkontor

EFS, Europeiska Fackliga
Samorganisationen.
Europeisk sammanslutning
för nationella fackliga
centralorganisationer.

svenskt näringsliv

Remisser

Svenskt Näringsliv
Brysselkontor

Kommissionen lägger lagförslag

Europaparlamentet
751 ledamöter varav 20 från Sverige.
Efter Brexit: Förslag 705 ledamöter
varav 21 från Sverige.
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BusinessEurope, europeisk
sammanslutning för nationella
arbetsgivarorganisationer inom
privata sektorn.

Tillsammans stärker vi Europa
En vanlig missuppfattning är att vi i Sverige har en
så hög nivå på vår arbetsrätt, vår arbetsmiljö och våra
kollektivavtal att vi inte påverkas av EU:s minimiregler. Men flera av EU:s direktiv har tvingat Sverige att
förstärka arbetstagarnas rättigheter. Även när svenska
regler inte behöver ändras påverkas vi ändå indirekt, för
när arbetare i andra länder får bättre villkor så minskar
risken för dumpning av löner och arbetsvillkor i Sverige.
Här är några exempel på hur EU:s direktiv har stärkt
oss industriarbetare och våra rättigheter.

Arbetstagare garanteras lön och pensioner
Om din arbetsgivare inte klarar av att betala din
lön, till exempel inför en stundande konkurs, finns
detta direktiv som garanterar dig den lön du har
rätt till.

Arbetsmiljön ska vara säker
Ställer krav på att din arbets- och skyddsutrustning
ska vara säker och att det ska finnas gränsvärden för
farliga ämnen.
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Uppsägning under föräldraledighet
Om du är föräldraledig och sägs upp på grund av
arbetsbrist så räknas inte uppsägningstiden förrän
du återkommer till arbetet.

Arbetstagare skyddas vid överlåtelser
Om din arbetsplats övertas av en annan arbetsgivare har du rätt att få behålla ditt jobb.

Rätt till inflytande
Din fackliga organisation har rätt till samverkan,
och rätt till information och samråd med företagsledningen när ett företag har verksamhet i flera
länder.

Rätt till rast och vila
Ställer krav på din rätt till dygnsvila och raster.
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Människan före marknaden
Människors rättigheter är minst lika viktiga som företagens. Vi industriarbetare måste få en bättre trygghet,
både i och efter arbetslivet. EU måste sätta ner foten
mot länder som bryter mot fackliga och mänskliga rättigheter.
EU måste förbättra de sociala skyddsnäten och minska
klyftorna i samhället. EU:s grundlag behöver ett starkare skydd för fackliga och sociala rättigheter, exempelvis
skydd mot otrygga anställningsformer och vår rätt att
sluta kollektivavtal.
De sociala och fackliga rättigheterna har under senare
tid hamnat högre upp på EU:s politiska dagordning. En
aktiv diskussion kring hur vi skapar ett rättvisare Europa har dragit igång, och intresset för att lägga mer fokus
på rättvisefrågor växer.
Arbetet med det som kallas EU:s sociala pelare bygger
på insikten om att länder som prioriterar välfärd och
rättvisa på arbetsmarknaden fungerar bättre både politiskt och ekonomiskt.
Om vi är aktiva kan vi, genom EU-parlamentsvalet, göra
en markering om i vilken riktning vi vill att EU ska röra
sig. Högern och extremistpartier som SD ser inte vikten
av detta. Deras ovilja att stötta välbehövliga förändringar är ett hot mot den svenska modellen på sikt.
Det handlar inte om att stöpa om alla länder efter samma form, utan om att sätta människan framför marknaden. Genom att EU tar ett större ansvar för att fackliga
rättigheter efterlevs i hela Europa minskar även riskerna för lönedumpning här i Sverige.

8

EU:s sociala pelare kommer bland annat innebära:

Utbildning och livslångt lärande
Du ska ha rätt till livslångt lärande för att kunna klara
omställning i arbetslivet.
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder
Du ska ha rätt till individanpassat stöd för att förbättra
dina möjligheter till anställning.
Arbetstagarnas inflytande
Arbetstagarna ska ha rätt till inflytande vid omstrukturering, överlåtelse eller sammanslagning av företag,
samt vid kollektiva uppsägningar.
Dialog mellan arbetsmarknadens parter
Arbetsmarknadens parter (fackföreningar och arbetsgivare) ska ha rätt att sluta kollektivavtal och dessa
kollektivavtal ska respekteras.
Hälsosam och säker arbetsmiljö
Alla arbetstagare ska ha rätt till gott skydd för hälsa och
säkerhet i arbetet. Du ska ha rätt till en arbetsmiljö där
du kan arbeta länge utan att slitas ut.
I omröstningen i Europaparlamentet om den sociala
pelaren röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Feministiskt initiativ ja. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna
och Centerpartiet röstade nej.
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Våra jobb behöver EU
Sverige är sedan århundraden tillbaka sammanlänkat
med omvärlden, framförallt Europa.
IF Metall är positivt till frihandel och till EU:s så kal�lade inre marknad, men vi är inte frihandelsvänner bara
av princip. För oss handlar frihandeln och EU:s inre
marknad om att skapa och behålla industrijobb i Sverige.
Få länder är så exportberoende som Sverige, ungefär
två tredjedelar av vår export går till EU:s inre marknad.
Exporten skapar jobb för Sveriges industriarbetare.
Ingenting har större betydelse för svensk välfärd än just
handeln med våra europeiska grannländer.
Att Sverige är en del av den inre marknaden är även
en viktig faktor för att företag både ska vilja starta och
kunna behålla industriproduktion i Sverige.
EU är en stark kraft internationellt, både ekonomiskt
och politiskt. När USA inför tullar på stål och aluminium, samt hotar med ytterligare tullar på andra industrivaror, är det EU som står upp för oss och som skyddar våra intressen. Hade Sverige försökt föra den här
kampen ensam hade den varit förlorad redan innan den
startade. Tillsammans är vi starka.
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Vill du veta mer eller engagera dig?
Kontakta valcentrum@ifmetall.se så hjälper vi dig.

IF Metall, 105 52 Stockholm

08-786 80 00
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ifmetall.se

