UTTALELSE
Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane.
Vedtatt på årsmøte 20. mars 2009

FINANSKRISEN
Det siste året har verdensøkonomien vært preget av tilstander en må mange 10-år
tilbake i tid for å finne tilsvarende sammenbrudd. Et sammenbrudd som så langt ikke har
noen synlig tidshorisont for å finne sin løsning.
For oss her i Norge har vi på ett år gått fra en historisk høykonjunktur og til krisetider for
store deler av industrien og byggenæringen. Også næringer som varehandel, service og
finans opplever en ny økonomisk virkelighet.
Det hele har skjedd på et ufattelig kort tid, og spørsmålet om hvorledes dette er mulig
må utredes. LO sitt forslag om en egen finanskommisjon er således et viktig innspill. For
skal man for ettertiden få bukt med slike kriser – MÅ man også kjenne årsakene og ikke
minst føre en politikk som motvirker og ikke bidrar til slike kriser.
I slike krisetider er det viktig å ha en sterk stat og en vel utbygd offentlig sektor som kan
sette inn ulike tiltak som motkonjunkturpolitikk og andre ulike direkte politisk tiltak.
Norge har en slik sterk stat og en høy andel av samfunnets viktigste funksjoner er
knyttet opp til offentlig sektor. Da rammer slike kriser i betydelig mindre grad enn
samfunn som har en stor privat sektor og tilsvarende mindre offentlig sektor. Men også
den enkelte stats finansielle styrke er avgjørende, og også her har vi solide økonomiske
muskler.
Gjennom årtier har vi i Norge og Norden for øvrig utviklet og bygget vår velferdsstat. En
velferdsstat som er bygget gjennom godt politisk arbeid for felleskapsløsninger og en
historisk tradisjon og modell med trepartssamarbeidet mellom fagbevegelse,
arbeidsgivere og regjering. Dette er den nordiske modell som vekker større interesse
også i land utenfor Norden. Gjennom offentlig eierskap har en også sikret kontroll med
fellesskapets verdier og bidratt til en bedre økonomisk fordeling.
Men dette har ikke vært en selvfølge. Privatisering og de såkalte ”fritt valg”- løsninger
har utfordret felleskapsløsninger og en sterk offentlig sektor.. Det er viktig å huske når vi
skal bygge landet videre!
Elektroarbeidernes Fagforening sin historie er bygd på kamp for
felleskapsløsninger og rettferdig fordeling og mot urett og diskriminering.
Årsmøtet 2009 i fagforeningen konstaterer at denne kampen i dag fortsatt er like
aktuell – vi sier derfor JA til fellesskap og kamp mot all urett. Vi krever også at det
nedsettes en finanskommisjon for å avdekke finanskrisens årsaker i tråd med LO
sitt krav.

