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SOCIALA PELAREN
ETT FÖRVERKLIGANDE AV DET SOCIALA EUROPA

Åsa Törnlund 

PELAREN INNEHÅLLER 20 PRINCIPER 

Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden 

• 1. Rätten till utbildning och livslångt lärande

• 2. Jämställdhet mellan könen

• 3. Lika förutsättningar oavsett exempelvis ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning 

• 4. Aktivt stöd för att hitta sysselsättning 

Rättvisa arbetsvillkor 

• 5. Säker och anpassningsbar anställning 

• 6. Löner som garanterar en anständig levnadsstandard 

• 7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning 

• 8. Dialog mellan arbetsmarknadens parter och att löntagare involveras i frågor som berör dem 

• 9. Balans i arbetslivet mellan jobb och fritid 
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• 10. Hälsosamma, säkra och ändamålsenliga arbetsplatser. 

Social trygghet och inkludering 

• 11. Rätt till barnomsorg och skydd mot barnfattigdom

• 12. Social trygghet 

• 13. Rätt till skälig arbetslöshetskassa

• 14. Minimiinkomst

• 15. Skäliga pensioner 

• 16. Tillgång till överkomlig, förebyggande och botande sjukvård av god kvalitet

• 17. Inkluderande i samhället av personer med funktionsnedsättningar

• 18. Rätten till långsiktig vård

• 19. Stöd och boende till hemlösa

• 20. Tillgång till grundläggande tjänster som vatten, renlighet och energi
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FACKLIGA PRIORITERINGAR

• Säker & anpassningsbar anställning

• Löner som garanterar en anständig 
levnadsstandard 

• Information om anställningsvillkor 
och skydd vid uppsägning 

• Dialog mellan arbetsmarknadens 
parter 

• Balans arbetsliv och fritid 

• Hälsosamma & säkra arbetsplatser 

• Rätt till barnomsorg

• Rätt till A-kassa

• Minimiinkomst 

• Skäliga pensioner

• Sjukvård av god kvalité

• Grundläggande rätt till tjänster som 
vatten renlighet och energi
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SKER BANBRYTANDE DELAR PÅ EU-NIVÅ

• Pelaren används som ett raster när 
man tar fram minimivillkor

• Ett EU i olika takt - Euroländerna 
sluter sig och går före

• Den sociala dialogen på 
sektors/bransch nivå utmanas

• Färdigställande av sociala Europa 
innan mandatperiodens slut – Brexit

• Första gången som Kommissionen 
presenterar riktade lagförslag direkt 
till medborgana- arbetstagarna 
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ÄR DET ETT SPLITTRAT NORDEN VI SER?

• Ett större tryck och press på våra 
kollektivavtals modeller

• Minimilagstiftning från EU

• 700 000 utstationerade i Norden

• Ett land tillhör EMU området

• 2 av fem länder står utanför EU

• Allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal 
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MINIMI-LAGSTIFTNING FRÅN EU

• ELA – European Labour Authority

• Work Life Balance

• WSD- Written statement

• Bolagsrätten- Polbud vs 
Postlådeföretag

• Socialförsäkringsnummer 883

• Vägtransportpaketet

• Utstationering 

• Digitaliseringen – arbetstagare vs 
egenföretagare 

• Tillgång till socialt skydd – 883
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TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET 
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