EUs minstelønn passer ikke i Norge
EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en europeisk minstelønn.
Kommisjonen ønsker et lovbestemt lønnsgulv. Forslaget er en trussel mot norske
arbeidstakeres lønn og må ikke bli vedtatt som et direktiv.
Trepartssamarbeidet gir Norge en lønnsdannelse som er fleksibel og god. Ved at
staten, arbeidstakerne og arbeidsgiverne samarbeider øker lønnen i gode tider og
går ned eller blir stående i dårlige tider. Lønnsdannelsen er tilpasset Norges
økonomiske situasjonen.
I Europa er organiseringsgraden variabel. Særlig i sør-europeiske land er både
lønnen og fagorganiseringsgraden lavere enn ellers i Europa. EUs forslag om en
minstelønn på 60% av medianlønnen kan gi noen bedre lønn, men det gjelder ikke
folk i Norge. Med en høyere organiseringsgrad og et høyere lønnsnivå enn ellers i
Europa kan et minstelønnssystem rasere det som fungerer.
Tall fra eurostat viser at medianlønnen i EU i gjennomsnitt i 2019 har ligget rundt 28 €,
mens den var på 50 € i Norge. En minstelønn på 60 % av medianlønnen i EU ville altså
føre til en lønnsdumping uten like i Norge. Dessuten gir trepartssamarbeidet Norge en
lønnsdannelse som er fleksibel og god. Ved at staten, arbeidstakerne og arbeidsgiverne
samarbeider øker lønnen i gode tider og går ned eller blir stående i dårlige tider.
Lønnsdannelsen er tilpasset Norges økonomiske situasjon.
I land som Polen, som har en minstelønn og ikke en sterk fagbevegelse, har denne
minstelønnen dessuten utviklet seg til en maksimallønn i noen bransjer. Renholdere,
buss- eller drosjesjåfører har nesten ikke mulighet for å få mer enn minstelønnen, selv
når den økonomiske situasjonen i landet ville tillate det.
I Norge gir det organiserte arbeidslivet trygghet. Vi sikrer gode lønnsvilkår gjennom en
sterk fagbevegelse, og EUs foreslåtte minstelønn kan overkjøre det fagbevegelsen har
vunnet gjennom mange tiår.Minstelønn er som mange løsninger fra EU; en
skrivebordsløsning som ikke fungerer i virkeligheten. Forskjellige land krever ulike
løsninger.
UmEU skal arbeide mot EU-kommisjonens forslag om minstelønn. Folkestyret må
bestemme, ikke skrivebordspolitikken!

