Stockholm, 29 mars 2017
Statsminister Stefan Löfven
EU- och handelsminister Ann Linde
Med anledning av att Storbritannien idag formellt anmält sin avsikt att utträda ur
Europeiska unionen vill LO, TCO och Saco framföra några ståndpunkter som vi anser
är viktiga för den svenska regeringen att beakta i de kommande utträdesförhandlingarna.
LO, TCO och Saco uppmanar, tillsammans med den brittiska fackliga centralorganisationen TUC och Europafacket, till åtgärder för att ett brittiskt EU-utträde inte
ska leda till en urholkning av fri- och rättigheter för arbetstagarna och dess fackliga
organisationer. Vi ser med stor oro på uttalanden från brittiska politiker som antyder att
brittiska arbetstagare ska användas som brickor i förhandlingsspelet.
Vi vill att Storbritannien i framtiden ska ha en så nära relation till EU som möjligt, helst
med tillgång till den inre marknaden, med alla fyra friheter inklusive för arbetskraft. Det
ligger även i svenska intressen att landet kvarstår i tullunionen.
För att Storbritannien ska kunna vara en del av den inre marknaden måste det golv av
rättigheter och skydd för arbetstagarna som EU-rätten garanterar upprätthållas, och en
framtida EU-rättsutveckling på området även gälla för arbetstagare i landet. Detta ligger
inte bara i de brittiska fackliga organisationernas och arbetstagarnas intresse. Om
utvecklingen i Storbritannien går mot lägre löner, sämre arbetsvillkor och låg skatt så
drabbar det även oss i övriga EU genom osund konkurrens.
Under en eventuell övergångsperiod efter utträdet, innan ett nytt avtal med
Storbritannien är på plats, bör gällande EU-regler och processer, inklusive på det
socialpolitiska området och EU-domstolens roll, fortsätta tillämpas på Storbritannien.
Om inte brexit leder till en norsk modell, eller liknande, utan Storbritannien lämnar den
inre marknaden helt så kommer vi att kräva, likt vi har gjort i CETA och TTIP, att ett
framtida handelsavtal med Storbritannien innehåller tydliga och bindande bestämmelser
om arbetstagares och fackliga rättigheter.
Slutligen, vad gäller situationen för de EU-medborgare som nu bor i Storbritannien och
britter som bor i andra EU-länder bör deras ”rätt att stanna kvar” garanteras innan, eller
så fort som möjligt efter, utträdesförhandlingarna inleds.
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