
Lagstadgade minimilöner hämmar utvecklingen
I Borås tidning den 30 oktober förordar ledarsidan statliga minimilöner, vi anser av en rad skäl inte 
det vara en lösning. Det går mycket väl att ha synpunkter på hur arbetsmarknaden fungerar och hur 
villkoren är i många branscher, vi som fackliga har det. Men missförhållandena beror inte på en 
brist på statlig styrning, det finns all anledning att anta att om de arbetsgivarna struntar i lagen, och 
om de som arbetar på den typen av arbetsplatser förblir oorganiserade skulle en minimilön ignoreras 
likaväl som ett avtal. Sen finns det ju också risken som vi kan se av andra länder som har statlig 
minimilön; Att den förblir närmast fullständigt statisk och att reallönerna således minskar, eller att 
den enbart höjs vid politiskt lägliga tillfällen.

Att den typen av arbetsplatser ökat i antal har att göra med att den grundläggande maktbalansen på 
arbetsmarknaden skiftats. Vore man riktigt intresserad av att möjliggöra att anställda ska kunna 
kräva anständiga villkor och löner är det dags att se över allmänna visstidsanställningar, 
ungdomsavtal, olika anställningsformer som går att stapla på varandra, icke avdragsgill fackavgift, 
bemanningsföretag, undantag i turordningsreglerna och Lex Laval bara för att nämna några saker. 

Om den svenska modellen ska återupprättas behöver vi ge den enskilde makt, och mod att använda 
den i förvissningen om att det finns ett starkt skydd i form av arbetstagarorganisationer, som till 
skillnad från ordningsmakten faktiskt givet vettiga förutsättningar kan vara närvarande på 
arbetsplatsen.

Men vi kan vara överens om att under rådande förutsättningar har vi riktigt stora och allvarliga 
problem, men våra åsikter skiljer sig därefter åt; Att instifta en statlig minimilön ger ingen modet att 
åberopa den, det kan bara närvarande, kunniga och starka fackföreningar göra, så mycket kan vi 
konstatera av vår historia. 

Låt inte lagstadgade minimilöner bli verklighet, låt inte politiker blanda sig i löneutvecklingen, 
organisera dig i ditt fackförbund, kämpa för att bevara och stärk kollektivavtalet.
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