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PASOC – EFR projekt är redo för start 
 

Den som vid den här förkortningen tänker på den socialistiska rörelsen i Grekland är inte helt inne på 
rätt spår. PASOC står för ett projekt av Europeiska Företagsrådet samt IG-Metall vars ambitiösa mål 
är att komma överens om sociala standarder för alla anställda på Pfleiderers europeiska fabriker.  
 
Det finns redan en rad frivilliga åtaganden i flera europeiska koncerner, t.ex. i fråga om arbetsrättsliga 
regler (ILO), arbetstagarnas rättigheter (Information & Samråd), etiska principer (riktlinjer). I Tyskland 
är CSR (Corporate Social Responsibility resp. företagens samhällsansvar) nu i var mans mun och inte 
sällan välkända koncerners allmänna ansikte utåt (Faber-Castell, Adidas, Tyska Telekom). 
 
Vad betyder detta konkret: 
 
Vi (EFR, facken) vill tillsammans med Pfleiderer AB:s koncernledning utarbeta en „social agenda“ som 
i framtiden garanterar och förbättrar de europeiska anställdas sociala trygghet. I centrum står i det 
sammanhanget först och främst en rimlig avvägning av intressen inom den sociala dialogen. 
Temaområden kommer bland annat att bli arbetsmiljö och hälsa, etiska principer och affärsetiska 
riktlinjer, arbetstider samt lönemodeller. 
. 
 
Vem deltar: 
 
- IG-Metall (Tyskland) 
- Europeiska Företagsrådet i Pfleiderer AB 
- OPZZ “Budowlani“ (fack Polen) 
- NSZZ „Solidarnosc“ (fack Polen) 
- Skogs-och Träfacket (fack Sverige) 
- European Federation of Building and Wood Workers – EFBWW (EBTF, Bryssel) 
- Arbetstagarrepresentanter från sammanlagt 15 av Pfleiderers europeiska etableringar 
- Pfleiderer AB (Huvudkontor Neumarkt, Tyskland) 
 
När är det dags att sätta igång: 
 
Det första arbetsmötet kommer att äga rum den 19.-21.10.2009 i  
Wrocław och fungerar som en orientering. Dessutom ska en 
konkret arbetsplan för hela projektet utarbetas. 
 
Vi kommer regelbundet att hålla er underrättade över resultaten.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
undert. Frank Bergmann 
Ordförande för Pfleiderers EFR 
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Affischering  t.o.m. 30.10.2009 

       Nekrolog            
 
Vi, ledamöterna av Europeiska 
Företagsrådet, sörjer vår kollega 
Ryszard Ostrowski. Ryszard var 
grundare och deltog på ett avgörande 
sätt i  utformningen av EFR-avtalet. 
 

Ryszard, vi kommer aldrig att glömma 
dig! 
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