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"PROLETARER I ALLE LAND,..." 
Europeisk fagbevegelse i trekktvang

Denne artikkelen vil ta utgangspunkt i to utfordringer som europeisk 
fagbevegelse står overfor, strukturendringene i næringslivet (antakelig 
misvisende kalt overgangen til det post-industrielle samfunnet) og internasjo
naliseringen av det samme næringslivet.1 Utfordringene kan kort formuleres 
slik:

Strukturendringene i næringslivet fører til arbeidsvilkår og sysselsettings- 
mønstre som gjør det vanskeligere for fagbevegelsen både å rekruttere nye 
medlemmer og å mobilisere medlemmene for klare faglige målsettinger.

- Internasjonaliseringen av næringslivet sprenger de nasjonale rammene for 
den faglige politikken. Det betyr at viktige deler av den faglige politikken 
blir virkningsløs overfor de utfordringene som internasjonaliseringen 
innebærer.

INNOVER OG ØSTOVER

EFs indre marked og "Berlin-murens fall" stiller begge problemene med ekstra 
styrke: Programmet for det indre markedet har som mål å gi ekstra fart til de 
strukturendringene som kan gi Vest-Europa økt konkurranseevne på 
verdensmarkedet. Det store fellesmarkedet vil samtidig drive internasjo
naliseringen videre både innen EF og på tvers av EFs ytre grenser. Berlin
murens fall kaster øst-europeiske land ut i samme internasjonale markedstvang 
som den vi lever med i vest Samtidig forsvinner grunnlaget for den 
næringsstrukturen som ble bygd opp med kommandoøkonomiens metoder. 
Begge disse "begivenhetene" stiller europeisk fagbevegelse overfor akutte 
utfordringer.

Hvordan hindre at EF-markedet blir en arena for "splitt-og-hersk" der 
arbeidstakere fra ulike europeiske regioner og med ulik plassering i arbeidsli
vet spilles ut mot hverandre? Hvordan hindre at Øst-Europa og diverse etter- 
sovjetiske republikker på dramatisk vis forverrer og utvider den splitt-og- 
hersk-situasjonen som EF-markedet kan gi grobunn for?
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Karmøy fabrikker som norsk eksempel

La oss starte med et norsk eksempel.2 Fusjonen ÅSV/Hydro i 1986 førte til 
brå endringer for de ansatte ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy. 
Pressverket er allerede skilt ut som eget selskap, og det legges opp til at også 
valseverket skilles ut av det gamle Karmøy Fabrikker som eget selskap. På 
Raufoss hadde ÅSV et pressverk som ble delt i to - en halvdel lagt under 
Raufoss A/S og den andre halvdelen under Hydro. Pressverkene på Karmøy 
og Raufoss ble organisert som eget aksjeselskap Hydro-Aluminium-Profiler 
A/S.

Pressverkarbeideme på Raufoss er organisert i Fellesforbundet, mens 
arbeiderne på Karmøy er organisert i Kjemisk. Den faglige strukturen svarer 
dermed ikke til den nye konsernstrukturen. Blant mye annet er også sjølve 
tariffavtalene bygd opp på ulikt grunnlag i de to forbundene. For Fellesforbun
det er det mest naturlig å se arbeiderne både i valseverket og i pressverket på 
Karmøy organisert hos seg. Men valseverk- og pressverkarbeideme på 
Karmøy ser det ikke slik. De vil heller holde fast ved det faglige fellesskapet 
på Karmøy sjøl om Karmøy Fabrikker blir delt i tre uavhengige aksjeselskap 
med hver sin plassering i konsernstrukturen. Valseverket styres for eksempel 
fra Holmestrand, mens pressverket styres fra hovedkontoret for Hydro- 
pressverkene i Lausanne i Sveits. (Hydro har også et pressverk i Tønder i 
Danmark.)

I en situasjon med hyppige endringer i eierforhold og konsernstruktur 
illustrerer Karmøy-eksemplet et stadig økende problem for fagbevegelsen: 
Skal fagbevegelsen hele tida finne seg i å ombygge sine egne organisasjons
forhold i takt med hva som skjer på eiersida? Hvordan skal behovet for å ha 
en faglig struktur som avspeiler stadig skiftende konsernstrukturer veies mot 
behovet for å holde fast ved lokal forankring i sterke, lokale arbeiderkollektiv?

Nye former for konsernstyring: Fra kommandoøkonomi til marked

Fagbevegelsens problem gjøres ekstra akutt fordi nye styringsformer vinner 
innpass innen dagens storkonsern. Mens avgjørelser over investeringer 
sentraliseres, desentraliseres resultatansvaret. Markedsmekanismer innføres 
mellom de enkelte enheter av konsernet og erstatter det en kunne kalle 
storkonsems kommandoøkonomi - de sentralstyrte og faste intemleveransene 
til sentralt fastsatte priser.

Kombinasjonen av fusjonering på toppen, oppdeling av produksjonsan
leggene i egne aksjeselskap for hver produksjonsoppgave og desentralisert 
resultatansvar sjøl for ganske små enheter skaper maksimalt vanskelige 
arbeidsforhold for fagbevegelsen. Økt jobbutrygghet og oppsplitting av lokalt
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faglig samhold kan fort bli plagsomme konsekvenser. Denne utviklingen kan 
skape problem nok for fagbevegelsen sjøl når den foregår innen nasjonale 
grenser. I tvermasjonale konsern øker problemene ytterligere av mange, rent 
praktiske årsaker, for eksempel språkproblemer, kostnader med å holde 
effektiv kontakt, ulike faglige tradisjoner, forskjeller i avtaleverk og lovverk.

Strukturendringene i arbeidslivet 

På arbeidsmarkedet framtrer endringene slik:3
- De klassiske arbeideryrkene har lenge vært i tilbakegang. Det er ikke bare 

slik at tertiærsektoren vokser på bekostning av primær-og sekundærsekto- 
rene. Også innen industrien blir det stadig flere funksjonærer og færre 
arbeidere. Og stadig flere industribedrifter utveksler tjenester og ikke bare 
varer seg i mellom.
Stadig flere kvinner er yrkesaktive, og yrkeskarrieren varer i snitt lenger 
enn før.

- Ungdom kommer ut i arbeidslivet med gjennomgående mer formell 
utdanning enn før. De er derfor eldre når de starter sin yrkeskarriere.

- Siden 1975 preges Vest-Europa av massearbeidsløshet. Den samlede 
produksjon holdt fra 1974 til 1985 ikke tritt med økningen i arbeids
produktivitet. Tallet på arbeidsplasser i Vest-Europa var høyere i 1974 enn 
i 1985! Siden folketallet økte og siden stadig flere kvinner ville ut i 
arbeidslivet, ble resultatet massearbeidsløshet

- Blant de arbeidsløse skilte det seg ut kjerner av langtids-arbeidsløse både 
blant unge og eldre. Store deler av befolkningen ble "avkvalifisert" i 
forhold til det "reelt eksisterende arbeidslivet".

Under ytringene på arbeidsmarkedet ligger tunge endringstendenser i 
produksjonsapparatet. En av tendensene er det som er kalt "overgangen fra 
masseproduksjon til fleksibel spesialisering". Stadig flere bedrifter lager 
spesialiserte nisjeprodukter for markeder som stadig endrer sine behov og sine 
produktkrav. Både målt i verdi og i sysselsetting teller produksjon av enkle 
standardvarer stadig mindre på det vesteuropeiske markedet4 Overgangen til 
fleksibel spesialisering bidrar til at jobbskapingen skjer i små og mellomstore 
bedrifter, ikke i storbedriftene. I de nye, teknologi-intensive bransjene og i de 
teknologi-intensive områdene av gamle bransjer (bil, maskinbygging og verk
stedindustri, elektroteknisk og kjemisk) kreves det høyt kvalifiserte fagarbeid
ere med evne til omstilling til stadig nye utfordringer.
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Nye vilkår for faglig arbeid

Alt dette fører til nye vilkår for faglig arbeid.5 Den idealtypiske faglige 
aktivisten - mannlig fagarbeider "født” inn i fagforeningen - blir sjeldnere. 
Funksjonærer, kvinner og ungdom med høy utdanning ser ikke automatisk 
mot fagbevegelsen verken som sin "arena” eller som et naturlig "sted å være". 
De må trekkes til fagbevegelsen via aktive rekrutteringstiltak. Det grunnleg
gende "arbeiderkollektivet" - slik Lysgaard beskrev det - flises opp av mange 
grunner. Arbeidsmarkedet spaltes i A-, B-, og C-lag: i et A-lag med trygge 
ansettelsesforhold på basis av høyt etterspurte kvalifikasjoner og relevant 
yrkeserfaring, et B-lag med kronisk utrygg tilknytning til arbeidslivet og et C- 
lag som i beste fall er knyttet til arbeidslivet på rent sporadisk basis.6

Dette gjør at det blir vanskeligere for fagbevegelsen å utforme en faglig 
politikk som kan forene interessene til mennesker med så ulik tilknytning til 
arbeidslivet. Problemene forsterkes fordi en i strategisk viktige deler av 
arbeidslivet møter bevisste arbeidsgiverstrategier med sikte på å utvikle og 
utnytte skillet mellom A- og B-lag. Mange storbedrifter begrenser den faste 
arbeidsstokken til en kjerne med nøkkelpersonell med høy og allsidig 
kompetanse. Resten av arbeidsstokken kobles til gjennom underleverandører, 
leiefirmaer, kontraktør-ordninger osv. Svingninger i aktiviteten tas ut ved at 
kjernen består intakt og hele belastningen overføres til underleverandører, 
leiefirmaer og kontraktører. Dette gir fleksibilitet både internt - en høyt 
kvalifisert arbeidsstokk som kan omstille seg til nye produksjonsutfordringer - 
og eksternt - en arbeidsstokk som bedriften sjøl ikke trenger å ta ansvaret for 

når ordremengden går ned.
Denne utviklingen kan bidra til å undergrave tradisjonelle faglige 

lojaliteten Kjernen av nøkkelpersonell kan bli mer knytta til bedriften enn til 
arbeiderkollektivet. De har trygge jobber og gode muligheter for å kvalifisere 
seg videre. Dermed skjermer de ytterligere sine egne arbeidsplasser mot 
konkurranse fra B-laget og har liten egeninteresse i å stille seg solidarisk med 
B-laget. I siste instans legger dette grunnlaget for en oppsmuldring av all 
faglig virksomhet - eller alternativt for "husforeninger" av japansk eller kvasi- 
japansk type.

Nyliberale rammevilkår

På samfunnsnivå trekker omleggingen fra sosialdemokratisk forhandlings- 
økonomi og/eller en keynesiansk velferdsøkonomi til mer nyliberale rammer 
om økonomien i samme retning. Overalt er kursen den samme, bare 
doseringen varierer: Velferdsordninger undergraves og reduseres, offentlige
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ytelser privatiseres, offentlig sysselsetting søkes nedbygd, arbeidsrettslige 
ordninger svekkes eller gjøres mer "smidige”, faglige rettigheter angripes.7

Den aktive staten med ansvar for økonomisk vekst, betalingsbalanse, full 
sysselsetting og lav prisstigning havna utover på 70- og 80-tallet i problem 
definert som "styringskriser", "politisk overbelastning" o.l. Forhandlingsøkono- 
mien hadde gitt fagbevegelsen - riktig nok i sterkt varierende grad -plass ved 
styrebordet. Dette ga innflytelse, men også forpliktelser, bl.a. til lønnsmodera
sjon. Fagbevegelsen fikk økt forhandlingsmakt, men kunne ikke lenger utnytte 
den fullt ut Dette satte den indre lojaliteten i fagbevegelsen på prøve og ga 
vekstvilkår både for "gule forbund" og frittstående fagforeninger med mer 
aggressive forhandlingskrav.8 Disse problemene økte i intensitet etter hvert 
som ulike former for fristilling, privatisering, deregulering og markedsløsnin
ger skjøt fart.

Internasjonaliseringen av arbeidslivet

Internasjonaliseringen av arbeidslivet er et fenomen med røtter langt tilbake 
i vår historie. Viktige trekk ved utviklingen de siste 2-3 tiår kan sammenfattes 
slik:9
- Verdenshandelen (dvs. handelen mellom stater) har økt kraftig - langt 

raskere enn den samlede produksjonen i verden. For stadig større del av 
produksjonen er "markedet" det samme som verdensmarkedet.

- Flernasjonale konsern er det mest karakteristiske elementet i den moderne 
verdensøkonomien. 30 prosent av verdenshandelen er handel innen 
flernasjonale konsern.

- Det har skjedd en sterk spesialisering i produksjonen både av produksjons
utstyr og forbruksvarer. Arbeidsprosessene er brutt opp slik at arbeidere, 
fagforeninger og stater kontrollerer stadig mindre deler av arbeidsproses
sen fram til ferdig produkt.

- Kredittmarkedet er blitt internasjonalt. Milliardbeløp skifter nå eiere på 
sekunder i transaksjonene på og mellom de internasjonale storbørsene. De 
samlede pengestrømmene over nasjonale grenser er 30-40 ganger så store 
som det som skal til for å betale handelen over grensene. Politisk kontroll 
med kredittmarkedene er blitt stadig vanskeligere. Det gjelder både de 
nasjonale og de internasjonale kredittmarkedene.

Denne sammenfletningen av verdensøkonomien forsterker i vesentlig grad de 
andre utfordringene som fagbevegelsen står overfor.10 Hvert flernasjonalt 
konsern er i seg sjøl en effektiv organisering av kapitalinteresser som 
arbeidstakerne til nå ikke har funnet noe godt svar på. For de flernasjonale 
konsern er bare i navnet flernasjonale. De har alle ett effektivt styringssent-
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rum. Arbeidersida i et konsem med bedrifter over hele kloden er virkelig 
flernasjonal og kan vanskelig bli noe annet.
Nasjonalstaten har på mange måter vært rammen om all faglig strategi til nå. 
Det fagbevegelsen ikke kunne få igjennom ved direkte forhandlinger lokalt 
eller nasjonalt, har den forsøkt å oppnå gjennom å påvirke nasjonal lovgivning 
og nasjonale myndigheter. Når den nasjonale kontrollen over produksjon og 
kreditt svekkes, svekkes også fagbevegelsens innflytelse. Med mindre "det 
innad tapte, kan utad vinnes".

Endringene i næringsstruktur og konsernstruktur, i konsernstyring og 
samfunnsstyring, i arbeidsliv og arbeiderkollektiv, i teknologi og ideologi har 
skapt grunnleggende nye og kraftige utfordringer for fagbevegelsen. Har 
europeisk fagbevegelse vært i stand til å møte disse utfordringené? Svaret 
krever djupere analyse enn det denne artikkelen kan gi. Men la oss i hvert fall 
skrape i overflaten av et mulig svar, først ved å se på medlemsutviklingen i 
fagbevegelsen innen OECD-området generelt og deretter ved å se på noen 
utviklingstrekk ved britisk og fransk fagbevegelse.

MEDLEMSUTVIKLING OG ORGANISASJONSGRAD

Det er vanskelig å finne gode, sammenliknbare data for medlemstall og 
organisasjonsgrad. Mange fagforeninger regner f.eks. pensjonister og 
arbeidsløse som medlemmer. Andre gjør det ikke. Offisielle tall over 
medlemsstokken er i mange land ikke til å stole på.

Sviktende medlemstall og synkende organisasjonsgrad kan ses som klare 
tegn på at fagbevegelsen ikke er i stand til å møte utfordringene. Men er 
stigende medlemstall og økende organisasjonsgrad tegn på det motsatte - altså 
at fagbevegelsen faktisk møter utfordringene med effektive svar? Svaret er 
ikke opplagt Men, tabell 1 på neste side gir noen tall å starte med. I denne 
tabellen er talla for Italia for høye. Som fagorganisert regnes her systematisk 
både pensjonister og arbeidsløse. For Spania dekker talla bare de to store 
fagbevegelsene UCT og CCOO. Hovedtendensen er at mens 70-tallet viste 
stabil eller økende organisasjonsgrad, viser 80-tallet til dels dramatiske fall i 
organisasjonsgrad i 7 av de 18 land som tabellen omfatter.

Storbritannia: En fagbevegelse i motbakke11

Britisk fagbevegelse har hatt særtrekk som skiller den ut i europeisk 
sammenheng:

organisering etter yrke og fag slik at det normalt er flere - ofte uoversikt
lig mange - forbund representert på hver arbeidsplass,
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- et grunnplan med sjølstendige "shop stewards” (noe i retning av våre 
klubbformenn),

- uavhengige forbund løst knytta sammen i fellesorganisasjonen TUC 
(Trade Union Congress).

Engelsk fagbevegelse er i tilbakegang - både tallmessig og politisk. Medlems
tallet innen TUC falt fra 12,2 millioner i 1979 til 8,8 millioner i 1989. Utenfor 
TUC steg tallet på fagorganiserte fra 1,1 til 1,4 millioner over samme 
tidsrom.12

Tabell 1. Organisasjonsgrad i OECD-land. Fagorganiserte som prosentandel 
av arbeidsstyrken,13

1970 1980 1988-'

Sverige 80 88 *

Finland 59 86 91
Danmark 64 89 90
Belgia 65 85 88
Norge 65 68 69
Østerrike 70 65 59
Australia 50 56 58
Storbritannia 50 56 47
Italia 36 49 40
New Zealand 35 50 39
Vest-Tyskland 37 40 38
Canada 31 35 36
Nederland 39 41 33
Sveits 29 32 30
Japan 35 31 26
USA 31 23 17
Spania ♦ 22 15
Frankrike 30 28 10

* Ikke tilgjengelig

En serie med fagforeningslover (bl.a. Trade Union Act 1984, Employment Act
1988 og 1990) har det siste tiåret satt stramme rammer for handlefriheten til
fagforeninger og forbund både når det gjelder adgangen til å gå til streik og 
retten til å bruke sine egne penger på politiske formål.14 Mange av reglene 
er samla i "The Employment Act” av 1988. Der fastlegges det bl.a.:
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- fagforeninger kan bare gå til streik hvis flertallet av medlemmene 
stemmer for streik ved skriftlig uravstemning;

- medlemmer av en fagforening har full rett til å gå på jobb selv om 
foreningen er i streik etter flertallsvedtak;

- alle styremedlemmer i fagforeninger og fagforbund skal velges ved 
skriftlig uravstemning under offentlig kontroll, og mange av dem som 
idag blir oppnevnt til faglige verv av styret for fagforeningen eller fag
forbundet, skal velges ved en slik uravstemning;

- det opprettes et offentlig støtteapparat for fagorganiserte som ønsker å gå 
til rettssak mot foreningen sin.

Fagbevegelsen protesterte voldsomt mot lovforslaget, men uten virkning. 
Britisk fagbevegelse hadde under Thatcher så lav troverdighet at 88 % av de 
fagorganiserte i følge meningsmålinger var for lovforslaget fra regjeringen. 
Det samme gjaldt 80 % av Labour-velgeme.

I 1990 ble den såkalte "closed shop"-ordningen forbudt. "Closed shop" 
innebar at fagforeningen hadde en avtale - skriftlig eller stilltiende - med 
arbeidsgiveren om at ingen uorganisert kunne få jobb på de arbeidsområdene 
som fagforeningen omfattet. Alle former for sympatistreik og støttestreik ble 
forbudt. Fagforeninger og forbund ble gjort økonomisk ansvarlig ved enhver 
ulovlig streik. Ansatte som deltar i en ulovlig streik, mister retten til å klage 
på urimelig oppsigelse. Retten til automatisk trekk av fagforeningskontingent 
ble også forbudt. Det enkelte medlem må nå melde fra skriftlig at slik trekk 
ønskes, og trekk vil bare skje hvis minst halvparten av de ansatte har gitt 
beskjed om det. Det er lite som tyder på at en eventuell Labour-regjering vil 
oppheve viktige deler av denne lovgivningen.

En del av dette lovverket kan nok fagbevegelsen på sikt vri til egen fordel 
nettopp fordi det krever at medlemmene må være mobilisert for en sak for at 
faglige vedtak skal være gyldige. Og mobilisering er en forutsetning for å få 
britisk fagbevegelse over på et nytt og offensivt spor.

Erfaringene til nå viser at de nye lovene har hatt mindre virkning internt 
i fagbevegelsen enn mange håpet og andre frykta. En undersøkelse i 1988 
viste f.eks. at 17 av 18 forbundsledere ble gjenvalgt og at de fleste forbund 
bare trengte å foreta små endringer i egne vedtekter. Derimot er oppslutningen 
om valgene bortimot halvert i mange forbund. En kan derfor i høyeste grad 
diskutere om de nye valgreglene har ført til økt internt demokrati.15

Verre er det med den nye arbeidsgiver-strategien bak de såkalte "forlovel- 
ses-avtalene". Dette er avtaler der bedriftsledelsen anerkjenner én bestemt 
fagforening som eneste forening ved bedriften. Til gjengjeld forplikter 
vanligvis fagforeningen seg til ikke å gå til streik.16 Det er elektriker- 
forbundet EETPU (Electrical, Electronics, Telecommunication and Plumbing 
Union) som har gått foran i å innføre slike avtaler. Denne praksisen vakte
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voldsom strid innen fagbevegelsen, og forbundet ble i 1988 ekskludert fra 
TUC. Det var mye blest om disse avtalene i 1986-88. Det kan likevel se ut 
til at omfanget er nokså begrenset. EETPU hadde innen mai 1989 inngått 40 
slike avtaler, halvparten med japanske selskap.17
Derimot er det blitt stadig mer vanlig at det ikke fins fagforeninger på mange 
arbeidsplasser, også på store arbeidsplasser. 1 1987 hadde over halvparten av 
alle ansatte jobb på arbeidsplasser uten fagforeninger. På disse arbeidsplassene 
var lønningene lavere, lønnsforskjellene større, produktivitetsøkningen større 
og profitten større. Det var da også slike bedrifter som sto for det meste av 
sysselsettingsøkningen.18

Britisk fagbevegelse har tradisjonelt ry for å være aktiv, pågående, 
militant. Det streikes ved minste tegn til overgrep fra bedriftsledelsen, og 
klassebevisstheten har vært trygg som grunnfjellet. Regjering og arbeidsgivere 
har sett denne tradisjonen som en grunnleggende trusel mot konkurranse
evnen, og ganske særlig mot mulighetene til å trekke utenlandske investorer 
til England. Aktive fagforeninger, stadige arbeidskonflikter og høyt lønnsnivå 
har ikke virket tiltrekkende på kapital verken fra Japan, Midt-Østen eller 
USA.

Men det var før det. Fra midten av 80-tallet er budskapet annerledes. Det 
statsstøttede "Invest in Britain"-kontoret reklamerer med at "Storbritannia er 
et land med lave arbeidskostnader." Lønningene er relativt lave, og det er også 
de sosiale kostnadene, utgiftene til sykepenger og trygder. Reklamemateriellet 
legger vekt på at fagbevegelsen er svekket. Den nye lovgivningen trekkes 
fram, og det understrekes at arbeidsgivere ikke trenger å anerkjenne en 
fagforening de ikke ønsker å anerkjenne, at det er ulovlig å gå til aksjon mot 
en arbeidsplass uten fagforening, og at utenlandske-arbeidsgivere pleier å få 
igjennom avtaler med streikeforbud. Det er ikke langt unna "sosial dumping" 
når lav lønn, dårlig sosialtrygd og tamme fagforeninger blir viktige argumen
ter for investering i Storbritannia.

I denne situasjonen har britisk fagbevegelse omvurdert sin holdning til EF. 
Den uttalte EF-skepsisen fra 70-tallet har veket plassen for EF-entusiasme. 
EF-kommisjonens president, Jacques Delors, hilste TUC-kongressen høsten 
1988 med en flammende tale om EFs "sosiale dimensjon" og det nye felles
europeiske sikkerhetsnettet under alt arbeidsliv i EF. Til gjengjeld reiste 
kongressen seg etter hilsningstalen med unison allsang på temaet "Frere 
Jacques"! Og bekreftet dermed alle Thatchers mistanker om at Delors sitt EF 
er en konstruksjon for å få "sosialismen tilbake til Storbritannia bakveien".
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Frankrike: En fagbevegelse i fritt fall

Fransk fagbevegelse19 er uoversiktlig, politisk oppsplitta, svak og aksjonistisk 
på samme tid. De tre største fagbevegelsene er Confédération générale du 
travail (CGT), Confédération francaise démocratique du travail (CFDT) og 
CGT-Force Ouvriére (FO, egentlig CGT-FO). CGT har tradisjonelt vært den 
største. Den har siden 1948 hatt nært samarbeid med kommunistpartiet og har 
tyngdepunktet sitt innen industrien (stål, papir, grafisk). Innen industrien er 
CFDT hovedkonkurrenten. CFDT er venstre-sosialistisk med sjølforvaltning 
som ideologisk utgangspunkt. FO står sterkest innen offentlig og privat 
tjenesteyting. FO var under den kalde krigen voldsomt antikommunistisk.

Innen industrien er motpolen til CGT og CFDT først og fremst Confédéra
tion générale des cadres (CGC) og Confédération des syndicats libres (CSL). 
CGC organiserer teknikere, ingeniører og funksjonærer i alle typer lederstillin
ger innen næringslivet - det som på fransk kalles "kadre". CSL er en type 
"knallgule" foreninger som vi ikke har maken til i Norge. CSL-foreningene 
fins først og fremst på enkelte storbedrifter (bil, metall) og må regnes som en 
slags "hus-foreninger" i nært samarbeid med bedriftsledelsen. CSL-forening
ene organiserer industriarbeidere og er fra bedriftsledelsens side forsøk på å 
utmanøvrere CGT og CFDT.

Fransk fagbevegelse har tradisjonelt hatt en svak stilling. Først etter mai 
1968 ble fagforeningene definert som en rettmessig og legal part i arbeidsli
vet. Ute på arbeidsplassene har fagforeningene og de tillitsvalgte helt til det 
siste hatt minimale rettigheter. De såkalte "Auroux-lovene" fra 1982 tok sikte 
på å øke disse rettighetene vesentlig.

Det siste tiåret har fransk fagbevegelse gått fra krise til krise. Det samlede 
medlemstallet har alltid vært lavt. Organisasjonsgraden har knapt vært over 
30 %. Anslagene over medlemstall er meget usikre. Det er mulig at alle de 
tre store, CGT, CFDT og FO på slutten av 80-tallet hadde i overkant av 1 
million medlemmer. Organisasjonsgraden anslås til 10 %. Faglige aktivister 
i Frankrike vil til dette lave medlemstallet innvende at faglig aktivitet og 
styrke ikke måles i medlemstall, men i evne til å mobilisere til streik og andre 
aksjoner. Styrkeforholdet mellom de franske fagbevegelsene kan også avleses 
ved en del av de valg som arrangeres i offentlig regi av medlemmer til lokale 
arbeidsrettsorgan, til trygdekasser og til bedriftskomiteer, jfr. tabell 2.

Bedriftskomiteer velges på alle arbeidsplasser - statlige så vel som private 
- med mer enn 50 ansatte. Komiteene har rett til informasjon og har 
rådgivende oppgaver. Tabell 2 viser at CGT fortsatt er den fagbevegelsen som 
har størst oppslutning, men at uorganiserte velges til bedriftskomiteene i en 
helt annen grad enn før.
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Tabell 2. Stemmegivning til bedriftskomiteer fordelt på fagbevegelser. 
Prosentvis fordeling.™

1966 1989
CGT 50,8 25,1
CFDT 19,1 21,0
FO 8,0 11,2
CGC 4,2 5,5
andre fagforeninger 5,9 10,8
uorganiserte 12,0 26,4

Ønsket om å samle fransk fagbevegelse reises fra flere hold. Samtidig er det 
store spenninger og rivaliserende fraksjoner i de fleste fagbevegelsene. CGT 
har stått for en perspektivløs forsvarskamp for utsatte medlemsgrupper, en 
forsvarskamp med nasjonalistisk brodd mot tysk, amerikansk og japansk 
import. Organisasjonen står etter sammenbruddet i Øst-Europa midt oppe i en 
problematisk ideologisk omorientering. Den nye CFDT-ledelsen har lagt 
idealene om sjølforvaltning bak seg og satser på å bli en partner i moderniser
ingen av fransk næringsliv. Det skjer ikke uten protest fra grasrota. Det er 
derfor uvisst om fransk fagbevegelse går mot samling eller økt splittelse. På 
kort sikt er den ute av stand til å møte de store utfordringene på europeisk 
nivå med en effektiv strategi. Til det er den både for splitta, for svak, og for 
uenig.

EFs SOSIALE DIMENSJON - ELLER SLØRET OVER DET BRUTALE 
ENHETSMARKEDET

EFs indre marked har som historisk prosjekt mange mulige utviklingsforløp 
og mange uvisse virkninger. Argument-logikken bak prosjektet bygger på at 
gevinsten ved det indre markedet bare kan tas ut hvis all økonomisk 
virksomhet skjer der hvor den bedriftsøkonomisk er mest lønnsom og i den 
form den bedriftsøkonomisk er mest lønnsom. Da må ikke sentimentale eller 
populistiske politikere få tukle bort gevinsten ved å kompromisse med 
markedsløsningene. Politikerne må "bindes til masta" (Victor Norman). 
Konkurransen er isbadet som skal herde EFs næringsliv så det kan konkurrere 
ut amerikanere, japanere og malaysiere. Lykkes det, kan vi ende med et 
arbeidsliv mer nådeløst enn vi har sett i Europa på generasjoner.

Hvis konkurransen virkelig blir så hard som forkjemperne for det indre 
markedet satser på, vil den sette spor etter seg i arbeidslivet: på arbeidsmiljø, 
på lønnsvilkår, på bruken av skiftarbeid og overtid, på tryggheten for å
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beholde jobben. Dette er i dag de skremmende utsiktene for fagbevegelsen 
innen EF. Euro-LO har godtatt det indre markedet på bestemte vilkår: Det 
indre markedet må inngå i en helhetlig politikk som sikrer bestemte minste
standarder når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Slike sosiale standarder i 
arbeidslivet må utvikles parallelt med det indre markedet

Faren for det brutale arbeidslivet er samtidig hodepinen for mange ledende 
EF-ideologer. Jacques Delors, EF-Kommisjonens president, gikk i 1988 ut 
med budskapet Uten en "sosial dimensjon" som kan sikre lønnstakernes 
sosiale og faglige rettigheter, vil det "indre markedet" være et fåfengt prosjekt. 
Bare hvis det indre markedet gir påviselige sosiale fordeler, vil det få 
tilstrekkelig politisk legitimitet til at det kan lykkes.21 I utgangspunktet har 
EF gitt sin "sosiale dimensjon" tre bein å stå på22:
- at lønnstakere og sjølsysselsatte garanteres reell bevegelsesfrihet og 

yrkesmobilitet innen et felles arbeidsmarked;
at det utvikles sosialpolitiske tiltak (accompanying social measures) som 
kan motvirke uheldige virkninger av de andre tre "frihetene", bevegelses
friheten for varer, tjenester og kapital;

- at det etableres et fastere avtale- og avtalerettslig forhold mellom partene 
i arbeidslivet på EF-nivå.

Debatten om disse "arbeidslivs-trekkene" ved EFs sosiale dimensjon splintres 
langs flere konfliktlinjer. Noen av dem kan stiliseres slik:

ønsket om en felles EF-lovgivning som raskest mulig etablerer minste
nivåer for lønns- og arbeidsvilkår, for arbeidsmiljø og for faglige rettighe
ter/medbestemmelse på arbeidsplassen (Euro-LO mot Euro-NHO (UNICE) 
og Storbritannia);

- ønsket om at slike eventuelle minstestandarder legges på et høyt nivå mot 
ønsket om et lavt nivå ("nordøst" mot "sør");

- enkelte lands ønske om å begrense EF-lovgivningen til det minst mulige 
enten fordi den vil etablere nivåer og ordninger som belaster eget 
arbeidsliv (spanske sosialister) - eller fordi en foretrekker størst mulig 
grad av avtalefesting av slike forhold (dansk fagbevegelse).

Euro-LO har lagt vekt på to hovedkrav:
- retten til å inngå tariffavtaler på tvers av statsgrenser; og
- reell mulighet til å utvikle effektivt faglig samarbeid innen flernasjonale 

konsern (såkalt "konsemfaglig samarbeid").
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Tverrnasjonale tariffavtaler

Kravet om tverrnasjonale tariffavtaler er fram til høsten 1991 blankt a wist av 
UNICE, den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen. I EF vil kapitalsida ha i 
pose og sekk: ha fritt fram for å etablere seg hvor som helst innen dette 
kjempemarkedet for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft - men uten de 
bindinger som overnasjonale tariffavtaler kunne bli.

Høsten 1991 kom UNICE og Euro-LO likevel fram til en felleserklæring 
med følgende hovedinnhold:23 EF-kommisjonen bør
- rådføre seg med partene i arbeidslivet før den tar initiativ på arbeidslivets 

område;
- overlate til partene - hvis de begge ønsker det - å forhandle seg fram til 

avtaler som alternativ til lovgivning;
- tillate at slike avtaler blir satt ut i livet enten på grunnlag av nasjonal lov 

eller praksis - eller (hvis begge partene ber om det) ved beslutning i 
Ministerrådet.

Felleserklæringen åpnet ikke for forhandlinger om EF-lovgivning på 
arbeidslivets område, og UNICE setter fortsatt strenge grenser for EF-inngrep 
på dette området. Felleserklæringen ga heller ingen støtte til å gå vekk fra 
enstemmighetskravet i sosiale spørsmål.

Konsernfaglig samarbeid

Konsemfaglig samarbeid er et nøkkelord for fagbevegelsen i dag. Det å 
samordne faglig virksomhet i et stort flernasjonalt konsern er ingen enkel sak. 
Motstanderen, konsernledelsen, har full kontroll over all informasjon og 
kommunikasjon innen konsernet På minutter kan konsernledelsen informere 
alle sine avdelingssjefer om enhver endring i konsemstrategi. Tillitsvalgte og 
ansatte i konsern med bedrifter i mange land har normalt ikke anledning til 
å møtes eller til å snakke sammen - verken innenfor eller utenfor arbeidstida.

I Norden har fagbevegelsen gått sammen om et opplegg som skal sikre 
reelle muligheter for konsemfaglig samarbeid innen flernasjonale konsern i 
Norden. Som generell ordning er dette avvist av de nordiske arbeidsgiver
foreningene. Det er avvist i solidaritet med holdningen til UNICE, den 
europeiske arbeidsgiverorganisasjonen.

Fra EFs side er det arbeid i gang med et direktiv som skal sikre rett til 
informasjon innen flernasjonale konsern. Etter Maastricht-møtet er det 
muligheter for at "de 11" (alle utenom Storbritannia) vedtar et slikt direktiv.

Debatten om medbestemmelse i arbeidslivet har stått i stampe i to tiår (jfr. 
prosessen omkring de såkalte Vredeling-direktivene). Et annet utgangspunkt
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er arbeidet med egen juridisk status for såkalte EF-selskaper med bedrifter i 
mer enn ett EF-land. Det er i dag store juridiske problemer og kostnader å 
etablere slike selskaper. En juridisk opprydding er en forutsetning for at 
ordningene med fri etableringsrett og frie kapitalbevegelser skal fungere etter 
hensikten. Som motytelse har fagbevegelsen krevd obligatoriske ordninger for 
medbestemmelse bygd inn i denne lovgivningen for EF-selskaper. Fra EF- 
kommisjonens side er det lansert et forslag med tre alternativ: Et EF-selskap 
forplikter seg til bestemte ordninger for medbestemmelse fra de ansatte, men 
kan velge mellom svake varianter av en "tysk”, en "italiensk" og en "svensk" 
form for medbestemmelse. Et selskap med virksomhet i flere EF-land er ikke 
bundet til å definere seg som et EF-selskap. Det kan - etter Kommisjonens 
forslag - fritt velge dagens ordning eller status som EF-selskap. Fordelene ved 
å velge EF-status ligger i skatt og jus, ulempene i opplegget for medbestemm
else.

Euro-LO syns forslaget går for kort i retning i å gi ansatte medinnflytelse. 
UNICE har foreløpig avvist det hele med det enkle budskapet at det ville 
være "slutten på kapitalismen".

Sosial dumping

Det tyske entreprenørfirmaet Lentje bygde varmekraftverk i Esbjerg til 2,9 
milliarder kroner. 120 utenlandske firma hadde leveranser til anlegget. Mange 
tok med sine egne arbeidere når utstyr skulle monteres. Da er det ikke lett å 
holde oppsikt med lønns- og arbeidsvilkår rundt om på anlegget. Et firma fra 
det tidligere Øst-Tyskland, Dampfzeugbau, hadde en underentreprise på å 
montere høytrykksrør. De satte 10 sveisere i gang for en timelønn på 6 D- 
mark som er under 24 kr. Det tok en måned før lønna ble kjent på anlegget. 
Protester overfor Dampfzeugbau førte ikke fram. Heller ikke overfor 
hovedentreprenøren. Ingen lov eller avtale kunne hindre slike lønninger. 
Utenlandske entreprenører har rett til å ta med seg egne arbeidere på 
korttidskontrakter (under tre måneder) og gi dem de lønns- og arbeidsvilkår 
de har hjemme. Streik måtte til for å få lønna opp i normalsatsen på 107 kr. 
timen.24

For mer langvarig arbeid kan en i EF-EØS bare beskytte seg mot sosial 
dumping ved å gå lovveien. EF har åpnet for at medlemslanda gjennom 
lovvedtak kan kreve at nasjonale lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde ved slike 
anlegg. Det er to veier å gå: En kan innføre minstelønn ved lovvedtak og en 
kan gi tariffavtalene lovs kraft. Nasjonal minstelønn vil vanskelig kunne 
legges høyt nok til å hindre sosial dumping innen bygge- og anleggsbransjen. 
I praksis blir eneste farbare vei å gi tariffavtalene innen bransjen lovs kraft.
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Slik kan de gjøres bindende også for uorganiserte arbeidsgivere og arbeids
takere.

For fagbevegelsen er dette et kinkig problem. Hvis en gjennom lov sikrer 
at tariffavtaler skal gjelde for utenlandske arbeidere, må loven være generell. 
Det blir ikke lenger noen forskjell på organiserte og uorganiserte arbeidsplas
ser. På arbeidsplasser med tariffavtale blir det mindre viktig å organisere seg. 
En har jo de samme rettighetene uansett På sikt kan det undergrave fagbeveg
elsens evne til å kjempe igjennom skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Dessuten 
vil det tvinge seg fram endringer i tariffavtalene. Avtalene håndheves til 
daglig av partene i arbeidslivet - ikke av offentlige myndigheter. Hvem skal 
lokalt håndheve tariffavtalen hvis den skal gjelde også på uorganiserte 
arbeidsplasser?

Også juridisk snur EF-retten opp-ned på viktige forhold. Så lenge 
tariffavtalene er kollektive, følges de opp kollektivt av organisasjonene i 
arbeidslivet. Hvis det f.eks. blir en rettstvist, fører foreningen eller forbundet 
saken på vegne av den enkelte arbeidstaker. Gjøres tariffavtalen til lov innen 
rammen av EF-retten, må den enkelte arbeidstaker sjøl reise saken for 
domstolene.25

Med profil i klassekampen

EF er i dag en nokså uforløst blanding av en mellomstatlig og overnasjonal 
organisasjon. Men denne blandingen er ikke pregløs. EF trer med klar profil 
inn i den politiske kampen mellom samfunnsklassene. De "tunge" delene av 
næringslivet, de store konsern og de vekstkraftige næringene, har EF på sin 
side som ovemasjonalt organ i alt som skal sikre det indre markedet med den 
frie konkurransen om kapital, naturressurser og arbeidskraft Veien fram til et 
slikt marked sikres gjennom at flertall kan binde mindretall i Ministerrådet.

Veien vekk fra et slikt "grenseløst" frikonkurranse-marked er derimot 
blokkert - for da trengs det enstemmighet i det samme Ministerrådet. Da er 
EF i prinsippet "mellomstatlig": hver regjering kan suverent hindre endring av 
EF. I praksis - for de nasjoner og samfunnsgrupper som vil vekk fra det indre 
markedet - er EF mer "overnasjonal" enn noen gang. Denne utformingen av 
EF med grunnleggende høyrevri bygd inn i lovverk, institusjoner og 
arbeidsmåter er som skapt for den type internasjonalisering som er beskrevet 
i tidligere avsnitt.

Kapitalsida har fått fullt gjennomslag for sine rettigheter gjennom Roma
traktaten og vedtaket om det indre markedet. Arbeidersidas rettigheter 
utfordres kraftig av det samme indre markedet - og forsøkene på å sikre dem 
gjennom å gi EF en "sosial dimensjon" har møtt kraftig motstand fra 
arbeidsgivere, flernasjonale konsern og nyliberale regjeringer. Også forhold
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under den "sosiale dimensjonen”, som forbedring av ansattes rettigheter, av 
ordninger for medbestemmelse og alt som angår "ansattes interesser" kunne 
fram til Maastricht-møtet i desember 1991 blokkeres i Ministerrådet hvis én 
regjering satte seg i mot.
Maastricht-møtet hadde kniven på strupen. Løftene om å gi det indre markedet 
en "sosial dimensjon" var aldri blitt realitet. Fram til høsten 1991 var det ikke 
vedtatt ett eneste viktig direktiv med sikte på å beskytte interessene til 
arbeidstakere og arbeidsløse på det "grenseløse", indre markedet. I ly av 
enstemmighetskravet kunne britisk veto hindre ethvert tiltak. Maastricht-møtet 
måtte finne en løsning. Løsningen ble å skyve Storbritannia til side. De 11 
øvrige EF-statene vedtok at de fra 1. januar 1993 vil behandle saker som har 
med arbeidsmiljø, arbeidsvilkår, "informasjon og høring av arbeidstakerne" og 
likestilling mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet uten at Storbritannia 
er til stede i Ministerrådet. Vedtakene kan fattes med kvalifisert flertall (ca. 
2/3 flertall), og de gjelder da for alle EF-land utenom Storbritannia.

Hva dette vil føre til, er for tidlig å si. Interessemotsetninger mellom 
regjeringer, arbeidsgiverforbund og fagforbund fra ulike deler av EF gjør 
arbeidslivsfeltet til et minefelt av uoversiktligste art for de fleste lovframstøt 
av betydning. Hvis EF utvikler regler som legger minstenivået for lønns- og 
arbeidsvilkår for høyt, rammes konkurranseevnen til næringslivet i land som 
Spania, Portugal og Hellas. Legges minstenivået for lavt, kan sosial dumping 
bli en trusel mot næringsvirksomhet i høykostland med strenge krav til 
arbeidsmiljø og andre rammer omkring arbeidslivet.

Nasjonalstaten har vært rammen om faglige strategier til nå - med få, men 
av og til viktige unntak (f.eks. ITF-aksjoner mot slavearbeid på skip, Coca- 
Cola-boikotten). Det fagbevegelsen ikke kunne få igjennom ved direkte for
handlinger lokalt eller nasjonalt, har den forsøkt å oppnå gjennom å påvirke 
nasjonal lovgivning og nasjonale myndigheter. Når den nasjonale kontrollen 
over produksjon og kreditt svekkes, svekkes også fagbevegelsens innflytelse. 
UNICE er derfor ikke i tvil: Alt som kan flyte (varer, tjenester, kapital, 
arbeidskraft), skal vekk fra nasjonalstatens kontroll. Men arenaen mellom 
partene i arbeidslivet skal fortsatt være nasjonal. Her skal arbeidsgivernes 
nasjonale suverenitet gjelde. Motivet er åpenbart: Splitt og hersk!

Overfor utviklingen innen EF og prosjekt 1992 - det indre markedet - har 
Euro-LO stått med lua i handa. Kravene har vært greie nok: overnasjonale 
tariffavtaler, konsemfaglig samarbeid, medbestemmelse i de nye EF- 
selskapene, EF-regler mot ulike typer sosial dumping. Men ingen makt er 
mobilisert for å fremme kravene med nødvendig tyngde. Ingen alleuropeisk 
streik - verken på konsern- eller bransjenivå - er satt inn for å tvinge opplagte 
faglige krav inn i EF-systemet.
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De to utviklingsspiralene for arbeidslivet

Utfallet av denne dragkampen mellom fagbevegelse og arbeidsgivere på 
europeisk nivå er av dramatisk betydning for utviklingen i Europa. Innen 
arbeidslivet kan en finne igjen to slags utviklingsspiraler når det gjelder lønn 
og arbeidsvilkår.

Den gode spiralen er oppgangsspiralen: De framskritt som arbeidstakere 
i én bedrift, i én bransje, i ett land er i stand til å tilkjempe seg, sprer seg til 
andre bedrifter, andre bransjer, andre land. Bakgrunnen er den at det er en tett 
kobling mellom lønn, arbeidsvilkår og produktivitet. Næringslivet i Vest- 
Europa har i vårt hundreår vært konkurransedyktig trass i kraftig økning i 
reallønn, trass i kortere arbeidstid, trass i klar forbedring av arbeidsmiljøet.

Men nedgangsspiralen er også historisk mulig: Det ferskeste eksemplet 
har vi fra skipsfarten. Via utflagging, bekvemmelighetsflagg og ulike typer 
internasjonale skipsregistre er lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø på europeiske 
skip kraftig forverret på kort tid. De redere som ikke driver "sosial dumping" 
faller ut av konkurransen.

Spenningen mellom disse to utviklingsspiralene går til kjernen i EFs indre 
marked. Blir det nedgangs- eller oppgangsspiralen som får overtaket? 
Fagbevegelsens og venstresidas svar er klart: Faglige rettigheter truer ingen 
konkurranseevne. Bare effektiv faglig kamp og faglig organisering kan hindre 
at EF utarter til en slagmark for "sosial dumping".

Når øst blir vest

Begivenhetene i Øst-Europa og Sovjetunionen dramatiserer situasjonen i det 
europeiske arbeidslivet ganske vesentlig. Utviklingen i det som før var Øst- 
Tyskland kan tjene som eksempel.26

Da Helmut Kohl tvang igjennom valutaunionen, falt samtidig dødsdom
men over store deler av det østtyske næringslivet Bedrifter, forretninger og 
firma hadde ingen sjanse til å konkurrere "på like vilkår" trass i lave 
lønninger - og i hvert fall midlertidig lave priser på mange andre innsatsfak
torer.

Det fins ikke penger verken hos østtyske borgere eller hos østtyske firma 
til å kjøpe annet enn småbiter av det næringsliv som nå privatiseres. Aldri har 
en kolonistruktur blitt etablert raskere og mer smertefritt - for kolonisatoren -. 
enn i det tidligere Øst-Tyskland. De store vesttyske investeringene som må 

til i offentlig infrastruktur og i produksjonslivet kommer tilbake til vesttysk 
næringsliv som økt etterspørsel etter varer og tjenester som østområdene ikke 
kan levere. Resultatet avtegner seg alt nå: Det gamle Øst-Tyskland blir et tysk
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"Sør-Italia" - et "mezzogiomo" med høy arbeidsløshet, fattigdom og håpløshet. 
Spørsmålet er bare hvor lenge?

Fagbevegelsen rakk ikke å utvikle noen motstrategi verken i vest eller i 
øst. Og da vesttysk fagbevegelse endelig rykket ut, var det for å rykke inn 
med sine organisasjonsstrukturer og organisasjonsprinsipper. Fagbevegelsen 
starta ingen offentlig diskusjon om hva slags eierforhold som skulle komme 
i stedet for den østtyske kommandoøkonomien. Derfor eier vesttyske banker 
og storkonsern i dag det som er utviklingsdyktig i østområdene.
Arbeidsløse østtyskere setter sitt preg på arbeidsmarkedet også i vest. Over 
100 000 arbeider som leiearbeidere for vesttyske firma for lønninger ned til 
seks D-mark i timen - og uten at sosialutgifter blir betalt Vi står overfor et 
Tyskland delt i et velstående vest og et fattig øst Men vi ser også konturene 
av et vest som også er delt i rik og fattig langt skarpere enn i dag. Vekst
næringene i det rike vest - hvis det er veksten i arbeidsplasser vi tenker på - 
er som før ulike former for tjenesteyting. De arbeidsintensive formene for 
tjenesteyting vil vokse ekstra raskt dersom det fins et stort tilbud av billig 
arbeidskraft innen rekkevidde.

Vest-Tyskland har lenge hatt et skarpt segmentert arbeidsmarked - etnisk 
segmentert slik f.eks. Giinter Walraff opplevde og beskrev det. Nå kommer 
språkmektige østtyskere som nye innslag i segmenteringen. Det vil gi en 
sosial polarisering som kan bli tøff å mestre og mildne. Den klassiske 
motsetningen mellom arbeid og kapital kan på politiske og sosiale arenaer 
vike plassen for motsetninger mellom A-lag og B-lag som skjerpes ved at de 
overlagres regionale og etniske motsetninger. Det blir ikke enkelt for 
fagbevegelsen å sette foten sikkert ned i slikt terreng.

Bak østtyskerne følger polakker, tsjekkere, rumenere, ukrainere og russere 
drevet på vandring av samme bråvåkning til markedsøkonomiens realiteter. 
Hvilket jernteppe må til for å holde dem tilbake? Da hjelper det lite at 
folkevandringene fra Nord-Afrika og andre deler av den tredje verden også 
presser på. Vi står foran en innvandringskrig som ikke kan hindres ved tiltak 
innad i Vest-Europa.

UTFORDRINGEN

Mellom 1970-tall og 90-tall ligger en nådeløs nyliberal logikk. Når politikk 
erstattes med markedsløsninger, blir gamle Marx stadig mer treffsikker: 
markedskonkurransen overskrides av den kapitalkonsentrasjonen som 
konkurransen tvinger fram. Svingningen mot markedene fordeler enorme 
ressurser av alle slag fra fattige mennesker til rike mennesker, fra fattige land 
til rike land, fra arbeidstakere til kapitaleiere, fra kvinner til menn. Samtidig -
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både som årsak og virkning - tømmes demokratiprosessene for innhold og 
mening.

Når millioner går uten arbeid, når utviklingen innen arbeidslivet tynner ut 
den tradisjonelle solidariteten på arbeidsplasser og mellom arbeidsplasser, 
innen yrker og mellom yrker, når velferdsordninger undermineres samtidig 
som tradisjonelle sosiale nettverk revner (av mange grunner) - da kan mye gå 
av sporet: De enkleste syndebukkene, innvandrerne, er lett synlige i det 
europeiske bybildet - både på gater og arbeidsplasser. Hverdagsrasismen kan 
fort slå over i politiske massebevegelser som rammer faglig solidaritet i sin 
innerste kjerne. Massearbeidsløsheten kan slå om i et samfunnsmessig kaos 
som verken den politiske eller faglige arbeiderbevegelsen er i stand til å samle 
til tillitvekkende samfunnsprosjekL

Likevel fins det bare én mulig motkraft mot det privatiserte to-tredjedels- 
samfunnet. Bare fagbevegelsen kan være denne motkraften. Det lokale har 
alltid vært fagbevegelsens utgangspunkt og rekrutteringsgrunnlag. Men i sin 
praksis har fagbevegelsen stadig vært nødt til å sprenge sine opprinnelige 
grenser, både de lokale, de yrkesmessige og de nasjonale. Helt fra sin første 
spede begynnelse har fagbevegelsen hatt ambisjoner om å "forene proletarene" 
på tvers av landegrenser. Den er fortsatt - trass i bredden i de allmenne 
intemasjonaliseringsprosessene - den eneste folkelige bevegelsen med 
omfattende internasjonale organisasjonsstrukturer. Altså: den eneste mulige - 
trass i alle svakheter og alle forhold som bidrar til å svekke den. Men jo mer 
den svekkes, desto mer nødvendig blir den i forsvaret for et menneskeverdig 
liv innen nyliberale markedsøkonomien Oppgaven er nå som før "å forene 
proletarene": I alle land. På tvers av alle landegrenser. Innenfor, utenfor og 
på tvers av EFs institusjoner.
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