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FAIR MOBILITY ELLER SOCIAL DUMPNING?
Arbetskraftens fria rörlighet är en av hörnstenarna inom EU. Nu vill EU-kommissionen att fler ska flytta över gränserna
för att jobba. För facket handlar det om att få till en rörlighet med rättvisa villkor – eller Fair Mobility som slagordet
lyder.
Under sommaren 2015 ska EU-parlamentet behandla kommissionens förslag till en utbyggd europeisk arbetsförmedling
– Eures. Tanken är att skapa en gigantisk platsbank för hela Europa på alla EU-språk.
I detta nyhetsbrev berättar vi om vad förslaget innehåller och om vilka reaktioner det har mött. Både från fackligt och
politiskt håll betonas vikten av att ökad gränspendling inte får leda till dumpning av arbetsvillkoren. Det måste vara –
just det – Fair Mobility.
Text: Bengt Rolfer, frilansjournalist

NY PORTAL FÖR LEDIGA PLATSER I EU
Att få arbeta i ett annat land är en av
de grundläggande friheterna inom EU.
För drygt 20 år sedan inrättades det så
kallade Euresnätverket för att underlätta arbetskraftens rörlighet. Ändå är
det få som flyttar för att jobba. Nu vill
EU-kommissionen ta nya tag.
EURES står för EURopean Employment
Services och är ett nätverk för samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna i de 28 EU-länderna plus
Norge, Island, Liechtenstein och
Schweiz. Det bildades 1992 för att tillhandahålla information och tjänster för
arbetssökande och arbetsgivare i samband med arbete över gränserna. Idag
består nätverket av cirka 900 Euresrådgivare.

respektive 2,4 procent över delstatsgränserna.
En viktig skillnad är förstås att språkbarriären är mindre där. Språket är
ett av de viktigaste skälen som EUmedborgare anger för inte vilja jobba
utomlands. Ett annat nog så viktigt
skäl är svårigheterna att hitta ett
jobb.
Men samtidigt som 24 miljoner EUmedborgare går arbetslösa så uppges
mellan en och två miljoner vakanser
aldrig bli tillsatta på grund av att arbetsgivarna inte hittar rätt sökande.
Här kan alltså finnas en potential om
matchningen börjar fungera bättre.

Men trots försöken från EU:s sida att
uppmuntra ökad rörlighet är det bara
cirka 7,5 miljoner arbetstagare som
arbetar i ett annat EU-land. Det motsvarar 3,1 procent av Eures-områdets
arbetskraft på drygt 240 miljoner människor.

Dessutom finns det ett ökat intresse
för att jobba utomlands. Antalet arbetssökande inom Eures ökade från
175 000 till 1,2 miljoner mellan 2007
och 2013. Senare undersökningar
visar att så många som 2,9 miljoner
EU-medborgare är beredda att flytta
inom tolv månader.

Siffran på hur många som varje år
flyttar över en gräns för att arbeta är i
genomsnitt 700 000. Det motsvarar
0,29 procent. Som jämförelse nämner
EU-kommissionen att på andra stora
gemensamma arbetsmarknader som
USA och Australien flyttar årligen 1,5

Detta är bakgrunden till att EUkommissionen nu vill reformera och
bygga ut nätverket. Förslaget är en
del av EU:s sysselsättningsstrategi.
Målet är att skapa en nära nog komplett platsbank över alla lediga platser i EU/EES-länderna. Såväl platsan-
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nonser som de sökandes CV ska översättas till alla EU-språk och en automatiserad matchningsfunktion ska introduceras. Dessutom ska andra aktörer
än de offentliga förmedlingarna bjudas
in att bli så kallade Eurespartners.
Dessa ska följa samma regler som de
offentliga förmedlingarna och godkännas av ett nationellt samordningskontor.
Men ännu är förslaget inte klubbat.
Beredning pågår inom EU-parlamentet
och omröstning där planeras till i juli
2015. Därefter ska ministrarna säga
sitt.
Mer information:
https://ec.europa.eu/eures/page/index
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POLITISKT STÖD MED FÖRBEHÅLL
Bland de politiska partierna i EUparlamentet finns ett brett stöd för
grundtanken om bättre matchning
mellan lediga jobb och arbetssökande. Men samtidigt anser några av
de nordiska ledamöterna att kommissionen går onödigt långt med förslaget om en komplett platsbank för
alla lediga jobb i Europa.
– Jag har pratat med arbetsgivare och
fackföreningar i Danmark om detta
och har lagt in några ändringsförslag,
säger Ole Christensen, dansk EUparlamentariker för Socialdemokraterna och ledamot av sysselsättningsutskottet.
Ett av hans förslag är att bara permanenta jobb ska läggas in i portalen.
– Annars finns det risk att det blir ökad
konkurrens om låglönejobben och det
kan inte vara avsikten. Det blir som att
skjuta småfågel med kanoner. Portalen
ska bara vara till för kvalitetsjobb, säger han.
För att få till en kvalitetssäkring av jobben vill han att arbetsmarknadens parter ges en tydlig roll i processen.
Är danska fack och arbetsgivare eniga
om detta?
– Ja, det är de. Kanske finns det någon

enstaka arbetsgivare som vill kunna
annonsera efter polacker för 20 kronor i timman, men dem lyssnar jag
inte till. Det ska vara ordning och
reda på arbetsmarknaden, säger Ole
Christensen.
Ett annat krav är att det ska vara frivilligt för arbetsgivarna om de vill att
deras vakanser ska utannonseras i
hela EU. Här är kommissionens förslag inte tillräckligt tydligt, menar
han.
– Om ett av kvalifikationskraven är att
man pratar danska så är det ju meningslöst att gå ut så brett.
Dessutom anser han att Euresportalen i första hand bör vara till för att
förmedla jobb inom bristyrken.
– Det finns ingen anledning att folk
från hela Europa ska söka restaurangjobb i Danmark, det kan vi nog lösa
nationellt. Däremot finns det
branscher där danska arbetsgivare
har svårt att hitta välutbildad personal, exempelvis elektriker, säger han.
Sammantaget ser ändå Ole Christensen kommissionens förslag som ett
steg i rätt riktning.
– Det finns fler fördelar än nackdelar.
Jag tror nog att parlamentet och ministerrådet ska kunna enas och att
den fria rörligheten kan stärkas, men
det måste ske under ordnade förhållanden, säger Ole Christensen.
Den svenska socialdemokraten Marita Ulvskog, som är ordförande i
sysselsättningsutskottet, är också huvudsakligen positiv till förslaget. Men
även hon tycker att kommissionen tar
i för mycket.

Bild: emu.dk Ole Christensen dansk EUparlamentariker
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– EU-kommissionen spinner alltid
stora vävar, men i grunden är det
ingen orimlig tanke att de lediga platser som finns i Europa förmedlas
gemensamt, säger hon.
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Bild: socialdemokraterna.se Marita Ulvskog
svensk EU-parlamentariker

Ändå har det kommit in hundratals
ändringsförslag och utskottets slutgiltiga behandling har redan skjutits upp
två gånger. Nu är planen utskottsbehandling i juni och beslut på EUparlamentets session i Strasbourg i juli
2015.
Men Marita Ulvskog ser ingen större
dramatik i fördröjningen.
– Det är klart att det finns olika uppfattningar, men så är det ofta och det
är inga avgörande skiljelinjer mellan
de politiska grupperna. Ändringsförslagen handlar mest om att man vill
skapa ordning och reda och ökad öppenhet, säger hon.
En nyhet i förslaget är att öppna upp
nätverket för andra aktörer än de
offentliga arbetsförmedlingarna, till
exempel bemanningsföretag.
– Vi tycker att detta är okej. Det finns
många andra seriösa aktörer som förmedlar jobb. Men det är jätteviktigt
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att vi får ett transparent system, då har
vi också möjlighet att rensa upp i den
undervegetation som finns när det
gäller att förmedla arbetskraft till undermåliga villkor, säger hon.
Vilka effekter kan man då vänta sig av
det nya systemet?

– Det kommer att ta tid innan det är på
plats, men det är rimligt att en sådan
här portal bidrar till att fler får arbete.
Nästan 25 miljoner går arbetslösa i

Europa idag, ändå uppger arbetsgivarna att det finns två miljoner jobb
där de inte hittar någon att anställa.
Det är klart att det här ökar chansen
att jobben tillsätts, säger Marita Ulvskog.
Samtidigt påpekar hon att Eures bara
är en marginell del av hela det
”rörlighetspaket” (Labour Mobiliy
Package) som för närvarande är en av
kommissionens högprioriterade frågor.

– Det handlar verkligen inte bara om
ökad rörlighet och förmedlingstjänster. Mitt viktigaste mål är ”fair mobility”. Vi socialdemokrater vill få regelverk som hindrar social dumping och
då måste man förändra utstationeringsdirektiv, stärka fackliga rättigheter
och röja upp bland alla möjligheter till
regelshopping. Det är viktigast av allt,
säger Marita Ulvskog.

EUROPAFACKET KRÄVER INFLYTANDE
Europafacket är positivt till insatser för ökad rörlighet, men
varnar för att kommissionens förslag om en europeisk arbetsförmedling kan förvärra problemen och leda till att det
sprids fler jobb med dåliga arbetsvillkor.

– Vissa länder gör redan detta, men andra ser inte nödvändigheten av att ha med parterna. Vi vill att det ska vara obligatoriskt för varje land, säger Claude Denagtergal.

– Vi vill ha ”fair mobility” (rättvis rörlighet) och då måste
facket ha en viktig roll att spela, säger Claude Denagtergal,
ansvarig för de här frågorna på Europafacket i Bryssel.

Hon menar att facket har en viktig roll att spela när det gäller att godkänna eller certifiera de nya aktörer eller partners
som ska bli en del av nätverket och tillåtas förmedla arbetskraft.

Hon påpekar att det ursprungligen var på begäran av facket
som det nuvarande Euressystemet bildades för drygt 20 år
sedan. Syftet var att underlätta för arbetstagare att kunna få
jobb i ett annat land.

– Det är ett att sätt att tillförsäkra att det blir fair mobility. Vi
har sett alldeles för många fall där man erbjuder jobb av
dålig kvalitet och där fackliga rättigheter inte respekteras,
säger hon.

– Vi har alltid sagt ja till arbetskraftens rörlighet, men poängen är inte att så många som möjligt flyttar utan att de
jobb man erbjuds är av god kvalitet. Då måste det finnas
verktyg som gör att vi kan övervaka detta.

Hur kommer det då att gå?

Konkret vill Europafacket därför att arbetsmarknadens parter ska ingå i de nationella samordningskontor som ska vara
en del av det nya Euresnätverket.

– Vi vet inte, men vi lobbar mycket hårt för detta och jag har
gott hopp om att våra synpunkter ska tillmötesgås.
En annan sak som oroar Europafacket är framtiden för de
gränsöverskridande partnerskap (Cross-Border Partnership)
som finns i regioner med mycket gränspendling, till exempel
i Öresund och Tornedalen. Partnerskapen utgörs av myndigheter och arbetsmarknadens parter i regionen och har en
viktig roll att spela för att underlätta arbete över gränserna.
I kommissionens förslag omnämns dessa partnerskap som
ett frivilligt inslag för medlemsländerna. Europafacket vill ha
en tydlig skrivning om att de ska behållas och utvecklas.
– Det sägs inte att de ska försvinna, men kommissionen verkat inte riktigt se värdet av dem. Där är jag osäker på hur
det kommer att gå, säger Claude Denagtergal.

Bild: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Claude Denagtergal, sakkunnig EFS
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SÅ PÅVERKAR NORDISKA FACKEN I BRYSSEL
Arbetskraftens ökade rörlighet över
gränserna innebär stora sociala utmaningar, inte minst för facken i Norden.
Samtidigt är det viktigt att vara delaktig i vad som sker och försöka påverka utvecklingen mot en gränsöverskridande
arbetsmarknad
med
schyssta villkor.
De flesta av NFS medlemsorganisationer har egna informationskontor i Bryssel för att hålla koll på vad som händer
inom EU och dess institutioner.
Exempelvis har de tre finska organisationerna SAK, STTK och Akava ett
gemensamt kontor - FinUnions – som
leds av Pekka Ristelä från SAK. Kontoret ligger i International Trade Union
House där även världsfacket ITUC och
Europafacket håller till.
– Frågor om minimiregler och annan
lagstiftning på arbetsmarknaden är
alltid det som är viktigast för oss, säger
Pekka Ristelä.
Han betonar att de finska facken är för
fri rörlighet för arbetskraften, men liksom många andra EU-länder har även
Finland upplevt baksidan av denna
frihet.
– Missbruket av den fria rörligheten är
utbredd och vi har sett många negativa
erfarenheter i Finland. Det är speciellt
vanligt inom byggnads- och servicesektorerna, ofta handlar det om små företag från de baltiska länderna eller Polen. De betalar inte löner enligt kollektivavtalet, det sociala skyddet saknas
ofta och arbetsmiljöreglerna följs inte.
Ofta finns de bara på plats under kort
tid.

– Ändå ser vi den fria rörligheten mer
som en möjlighet än ett hot. För den
enskilde kan det innebära bättre inkomster och nya möjligheter att få ett
arbete.
www.nfs.net

När det gäller den nya Euresportalen
delar såväl de finska som övriga nordiska fackliga organisationer Europafackets syn att det viktigaste är att de
utannonserade jobben är av god kvalitet.
– Vi ser en risk att jobb av dålig kvalitet kan utlysas om även privata företag får förmedla jobben. Detta måste
förhindras. Men huvudtanken med
förslaget är ju att underlätta för arbetssökande att få jobb i ett annat
land och det stödjer vi, säger Pekka
Ristelä.
Även Knut Arne Sanden på norska
LO:s kontor i samma korridor säger:

– Den norska arbetsmarknaden är
beroende av arbetskraft utifrån. Vi
har cirka 200 000 invandrare som
arbetar i Norge nu. Vi är för invandring av arbetskraft, men då ska det
ske till norska löner och arbetsvillkor.
När det gäller Euresförslaget delar vi
Europafackets syn.
Pekka Ristelä på FinUnions betonar
att medlemskapet i Europafacket är
ett verktyg för att skapa internationella standarder som skyddar löntagarna i en globaliserad värld.
– Jag ser ingen annan väg framåt än
ett starkt samarbete mellan facken,
säger han.
Samtidigt finns det skilda traditioner i
olika länder och ibland måste de nordiska facken förklara för sina europeiska kolleger hur den nordiska modellen fungerar.
På de svenska fackens Brysselkontor i
en annan del av Bryssel har man därför tagit fram broschyren ”EU och
den svenska kollektivavtalsmodellen”, där grunderna i denna modell
förklaras.
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Knut Arne Sanden, LO Norges Brysselkontor

– Skriften innehåller några grundprinciper som vi tycker att EU:s institutioner
ska beakta, säger Brysselkontorets
chef Per Hilmersson.
Han lyfter även fram ett par andra aktuella frågor för facket att bevaka. Det
ena gäller ett förslag till direktiv om
företagshemligheter. Detta vill facken
ändra så att det blir möjligt att träffa
kollektivavtal och undvika att rörligheten på arbetsmarknaden hämmas.
Det andra handlar om ett lagförslag
om en ny bolagsform - enmansbolag som ska kunna registreras i ett EU-land
men bedriva sin huvudsakliga verksamhet i ett annat.
– Det skapar möjlighet för oseriösa
företag att sätta upp brevlådeföretag i
andra
EU-länder
i
syfte
att
kringgå regler om exempelvis samråd
och arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelsen. Vi är därför helt emot
kommissionens förslag och vill att det
förkastas av parlamentet och rådet,
säger Per Hilmersson.

