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Premiärminister Édouard Philippe och president Emmanuel 
Macron tänker inte vika ner sig i den infekterade pensionsstri-

den och vill signalera beslutsamhet och inte svaghet.

Den stridbare och fruktade Philippe Martinez, fackordförande 
för militanta CGT, är som en  följetong i medierna. 

Och ett enda stort rött skynke för regeringen.

att nå full pension. Det blir en nyord-
ning som för övrigt inte påverkar situ-
ationen ett dugg för personer födda före 
1975. Men premiärminister Édouard 
Philippe är nu beredd att backa. Dock 
med brasklappen att den i så fall måste 
finansieras fullt ut. Det är den här ”re-
trätten” från Philippe, och så klart med 
presidentens goda minne, som fått den 
fackliga enigheten att rämna.  

Ostyrbart kaos? 
När strejkerna inleddes i början 
av december omfattade de nära 
50 procent av de järnvägsan-
ställda vid SNCF och vid Paris 
lokaltrafikanställda vid RATP i 
Paris. Samt punktstrejkande lä-
rare och sjukvårdspersonal. Men 
sammantaget är det faktiskt inte 
särskilt mycket.  Det är snarare 
alla tv-bilder på överfulla tåg-
perronger och gigantiska bil-
köer som förlett omvärlden att 
tro att Frankrike hamnat i ett 
ostyrbart kaos. Inte alls! Tufft 
i Paris, så klart. Till och med 
Louvren stängdes. Men inte sär-
skilt mycket ute på landsbygden 
eller i småstäderna där vardagen 
lunkar på. 

Antalet strejkande vid SNCF är 
nere på under 5 procent. Inte 
minst beroende på att fackför-
bunden knappt har några strejk-
kassor att ta av så de strejkande 
får bekosta konflikten själva. Att 
ha tappat mer än en månadslön, 
känns så klart.  Och strejker utan 
synbara framgångar tär på både 
psyket och kamplusten. 

Vi kan själva! 
Man kan ju naturligtvis und-
ra varför Macron valde den här 
pensionsstriden nu istället för efter pre-
sidentvalet 2022 eftersom han blivit gan-
ska tilltufsad av de Gula västarna? Men 
Macron, ”revolutionären i kostym”, ser 
pensionsfrågan som något omedelbart 
nödvändigt att lösa eftersom det gäller 
att förändra invånarnas och landets sätt 
att tänka.  Att förbereda fransmännen på 
att de är del av en värld där människor 
byter karriärer och jobbar längre. Sam-
tidigt vet Macron att är det något som 
fransmän avskyr är det att jämföra sig 
med omvärlden. Vi kan själva! 

Hade fransmännen räknat med att deras 
president skulle försonande vika ner sig 
under sitt nyårstal, så tog det gruvligt 

arbeta längre.  Dock, bara det inte gäller 
mig, tycks man resonera. För jag vill ju 
inte bli av med mina privilegier, les ré-
gimes spéciaux. 

Men varför ska unga arbetande skatte-
betalare subventionera gräddfilsavtal 
för de äldre som de själva inte får ta del 
av? Varför kämpa och solidarisera sig 
med något man själv står utanför?

Enligt det franska rådgivande pensions-
utskottets beräkningar kommer det 
sammanlagda pensionsunderskottet för 
2025, om inget görs, hamna på mellan 
8–17 miljarder euro.  Det kräver så klart 
att skattepengar måste pytsas in.  

fel.  Macron står fast!  Men han håller 
en dörrspringa öppen för ”snabb kom-
promiss”. Macron har medvetet iklädd 
sig den hovrande presidentrollen medan 
hans premiärminister får göra grovgörat. 

Felriktad solidaritet 
1960 var den franska medellivslängden 
69 år. Medan den 2018 stigit till 83 år.  
Det är enkla fakta som även den största 
motståndsfanatikern till förändringar 
inser. För lever man längre måste man 

 Att slå till med strejker mot tåg av alla de slag är vanliga franska stridsåtgärder. Avgångarna får aldrig upphöra helt, enligt fransk lag. 
Men överfulla perronger med luttrade och irriterade fransmän har varit en vanlig syn sedan början av december.

Nej, trots president Emmanuel  
Macrons beslutsamhet att 42 
spretande pensionssystem ska 
bli ett enda poängbaserat, vägrar 
militanta fack att ge efter.

Strejkerna är inne på sin andra 
månad.

Men hör och häpna – det är gan-
ska få som deltar.  

Strejkande drar landet
mot ekonomisk oro

Redan när vi planlade det här 
numret var det självklart att vi 
skulle skriva om de böljande de-

monstrationerna och de infekterade 
pensionsförändringarna. Lika självklart 
var jag övertygad om att de snart skul-
le vara slut, att vi skulle ha ett facit och 
därför ganska lätt att sammanfatta och 
analysera. 

Så är det inte! Strejkerna, som inleddes 
5 december, har övergått till en existen-
tiell och oförsonlig kamp mellan fack-
förbunden å ena sidan, som ser sin makt 

hotad. Och folkets demokratiskt val-
da politiker, å den andra. Vem blinkar 
först?  Det politiska landskapet i Frank-
rike är totalförändrat.

Arga människor 
En fransk kommentator skrev träffande: 
”Frankrike i dag har bara tre partier. Det 
är Macrons, Le Pens och partiet för arga 
människor”.

I ett svenskt perspektiv är den franska 
pensionskonflikten mycket märklig. I 
Sverige är det de politiska partierna som 
gör upp om pensionsregler och pen-
sionsålder medan facken hålls utanför.  
Så inte i Frankrike. 

Först lite siffror: 

Antalet strejkande är inte fler än 0,5 pro-
cent av den totala franska arbetsstyrkan. 
Men de syns och det känns eftersom de 
allmänna kommunikationerna drabbats 
hårt. Ingen i den privata sektorn strej-

kar. För övrigt organiserar de franska 
facken bara 8 procent av de arbetande. 

Nostalgiskt fel 
Jämförelsen med storstrejkerna från 
kaosåret 1968, som en del nostalgiker 
för fram, haltar betänkligt. Då var 22 
procent av den arbetsföra befolkningen 
i strejk. 

Frankrike är EU:s näst största ekono-
mi. De franska pensionsutbetalningarna 
slukar 13,8 procent av BNP och de kom-
mer att öka eftersom fler blir pensionä-
rer medan färre jobbar. Det är dubbelt 
så mycket som snittet bland OECD-län-
derna. I Sverige ligger utbetalningarna 
bara på 7,5 procent. Det är det här som 
Macron vill ändra på, som han gick till 
val på 2017. Och vann!

Den viktigaste symbolstriden i det för 
övrigt komplicerade nya systemet har 
stått runt pensionsåldern – âge pivot.  
Den vill Macron höja från 62 till 64 för 
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När det här skrivs kommer lagförsla-
get avseende det nya pensionssystemet 
till ett avgörande i april. Emmanuel 
Macron skulle visserligen i sin kraft av 
president kunna köra igenom hela pen-
sionsreformen som ett ostoppbart presi-
dentdekret. Och på så sätt även förhin-
dra uppslitande och negativa debatter i 
nationalförsamlingen. Men han skulle 
samtidigt stämplas som en feg envålds-
härskare. 

Mycket polariserat 
Hur allmänheten reagerat på den 
långa strejken är inte alldeles lätt 
att analysera. Stödet har sjunkit 
till 44 procent medan de som är 
emot strejken ökat till 37 procent. 
Framförallt bygger konflikten på 
siffror och uträkningar som är 
väldigt svåra att förstå för geme-
ne man och som därför regering 
och fack torgför på sina egna 
speciella sätt. Några neutrala och 
lättfattliga pedagogiska analyser 
finns egentligen inte. Det hela är 
mycket polariserat. Och cemen-
terat. Därför blir slutsatserna för 
båda parter väldigt alarmistiska.

Vad strejkerna hittills kostat 
Frankrike är svårt att mäta. Men 
det finns en del siffror. Fram till 
mitten av januari var strejknotan 
för SNCF ungefär 800 miljoner 
euro i form av inställda tåg och 
därmed förlorade biljettintäk-
ter. För lokaltrafiken i och runt 
Paris – RATP – handlar det om 
200 miljoner euro. Den 20 janu-
ari, efter sex veckor, återgick de 
strejkande inom kollektivtrafi-
ken i Paris till jobbet, inklusive 
metron. 

Julförsäljningen i exempelvis Pa-
ris sägs ha minskat med 40–50 procent. 
Ett överslag från hotell- och restau-
rangägarförbundet pekar på en förlust 
på ungefär 740 miljoner euro de första 
30 dagarna, i och runt huvudstaden.  
Nationellt beräknas den årliga tillväxten 
ha sjunkit med 0,2 procent.

När jag skriver det här finns fortfarande 
inget slut eller facit på konflikten. Även 
om allt fler bedömare menar att Macron 
nog kommer att rida ut det här också.  

Men priset i ekonomiska termer är högt. 
Väldigt högt.


