2015-10-09

TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN
(kopia Ylva Johansson)
Storbritanniens premiärminister David Cameron har meddelat att han kommer att
hålla en folkomröstning om landets framtida EU-medlemskap senast 2017.
Landets regering håller för närvarande på att förhandla om de nya
medlemskapsvillkoren och frågan kommer enligt utsago att komma upp vid
Europeiska rådets möte den 15-16 oktober.
Enligt uppgifter har Cameron för avsikt att förhandla fram undantag vad gäller
EU:s socialpolitiska område, bland annat hela arbetstidsdirektivet och
bemanningsdirektivet. Syftet är att Storbritannien inte längre ska behöva följa
dessa och andra EU-rättsliga direktiv på området.
LO, TCO och Saco är mycket oroade över dessa uppgifter. Om ett land kan välja att
inte längre respektera grundläggande direktiv som syftar till att skydda
arbetstagarna på den inre marknaden, kommer detta inte bara att slå mot
arbetstagarna själva, utan det kommer också att riskera att få allvarliga politiska
och ekonomiska konsekvenser. Det kommer också att leda till
konkurrenssnedvridning på den inre marknaden.
Den svenska och den europeiska fackföreningsrörelsen stödjer ett Europa som
bygger på gemensamma starka och tydliga skyddsregler för arbetstagare. Dessa
regler är inte kompromissbara. En konkurrens på dåliga arbetsvillkor är ingen
framgångsväg för Europa. EU:s framtid bör istället bygga på satsningar på kunskap
och innovationer.
LO, TCO och Saco vill dessutom uttrycka sina farhågor över tillvägagångsättet. Att
ett medlemsland ensidigt kräver omförhandling av EUs fördrag under hot om att
annars lämna samarbetet riskerar att sätta ett besvärande prejudikat för
framtiden. Det finns en uppenbar risk att fler länder kan ta liknande initiativ.
Vi vill med detta brev uppmärksamma dig på våra farhågor och uppmanar dig
och dina kollegor i Europeiska rådet att stå upp för gemensamma regler på EU:s
arbetsmarknad. Arbetstagare i EU ska ha samma grundläggande skydd oavsett
om de befinner sig i Storbritannien, Sverige eller något annat EU-land.
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