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Idea – arbetsgivarorganisation 
med inriktning på bland annat 
ideella organisationer, och KFO- 
en av de största arbetsgivarorga-
nisationerna för civillsamhället, 
planerar ett samgående.

Tanken är att en konsolidering 
ska leda till en större, men sam-
tidigt mer effektiv organisation 
som ska kunna göra större skill-
nad för fler aktörer i sektorn.

– Diskussionerna har funnits 
vid tidigare tillfällen, men nu 
var tiden mogen att diskutera sa-
ken när KFO kom med en inbju-
dan, konstaterar Thomas Bjöers-
dorff som är avgående VD för Er-
ikshjälpens second-handbutiker 
och tidigare ordförande i Equme-
niakyrkans kyrkostyrelse.

Både Ideas och KFO:s styrelser 
har under maj klubbat för att in-
leda en process där möjligheterna 
ska utredas och en plan läggas för 
hur samgåendet ska ske.

Thomas Bjöersdorff är förutom 
vice ordförande i Idea också en av 
medlemmarna i den nytillsatta 
arbetsgruppen som nu ska inleda 
sitt arbete med frågan.

– Vi behöver skapa ett mervär-
de för våra medlemmar där vi kan 

vara en ännu bättre spelare. Då 
handlar det inte bara om att vara 
en arbetsgivarorganisation, men 
också en organisation där vi na-
turligt kan ta ett större utrymme 
i debatten. 

ORGANISATIONERNA SAMLAR i dags-
läget cirka 5 500 medlemmar med  
ungefär 155 500 anställda tillsam-
mans. Bland diskussionspartners 
märks bland annat Unionen.

Thomas Bjöersdorff har uti-
från sitt arbete med Erikshjälpen 
och engagemang i branschorga-
nisationen för second hand sett 
hur ett sådant arbete kan nå stor 
framgång genom ett större och 
mer effektivt samarbete.

– Det vi fick till då var att vi 

med en större samordnad styr-
ka kunde avsätta tid att föra fram 
våra perspektiv till politiker och 
tjänstemän i riksdag- och be-
slutsfattande positioner som vi 
inte kunnat tidigare. Ett kon-
kret exempel är moms-inbetal-
ningarna för second hand buti-
ker där Sverige först, bland annat 
på grund av EU-regler inte kunde 
undvika en för branschen chock-
hög momsnivå.

Men efter idog lobbying där fo-
kus låg på att förklara skillnader-

na mellan affärsmodeller second 
hand kontra vanlig handel, tvär-
vände ansvarig minister Magda-
lena Andersson till sist och av-
skaffade det liggande förslaget.

– HON konstaterade till sist att hon 
förstod oss och varför det var vik-
tigt för hela samhället att vi slapp 
den stora kostnaden som blivit 
lagd på second hand-verksam-
heter.

En inspirerande erfarenhet 
han tar med sig.

– Nu är det sektorn kring ar-
betsgivarorganisationer för ci-
vilsamhället som behöver göra en 
liknande resa med sina frågor. Jag 
tror det ligger i tiden och det här 
känns väldigt spännande.

Även Arbetsgivaralliansen har 
tillfrågats om att vara med i pro-
cessen men kommer inte att delta 
i arbetsgruppens initiala arbete.

Vill få mer inflytande i 
samhället – går samman

●● Idea har 1 436 medlemmar. 
Bland medlemmarna finns 
bland andra studieförbund, 
sociala/humanitära organisa-
tioner, arbetsmarknadsorgani-
sationer, invandrarföreningar, 
idrottsföreningar, frivilliga för-
svarsorganisationer, fristående 
grund- och gymnasieskolor, 
folkhögskolor, scout- och nyk-
terhetsföreningar. Gemensamt 
för alla är att de bedriver ideell 
och idéburen verksamhet utan 
vinstsyfte. Idea bildades 1995.

●● KFO organiserar företag och 
verksamheter inom koopera-
tion, civilsamhälle, idéburen 
välfärd och samhällsnytta. KFO 
har 4 000 medlemmar med  
totalt 135 000 årsanställda.
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Idea och KFO

Tomas Bjöersdorff ingår i arbetsgruppen som förbereder samgåendet mellan civilsamhällets två arbets-
givarorganisationer. FOTO: MIKAEL M JOHANSSON
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IDEELLA ARBETSGIVARE

Arbetsgivarorganisationerna 
Idea och KFO har startat en 
arbetsgrupp inför ett sam-
gående.

– Det handlar om att bli en 
mer solid organisation och 
en starkare röst i opinionen 
för civilsamhället, säger  
Thomas Bjöersdorff, vice 
ordförande i Idea och med-
lem i nya arbetsgruppen.

NU KAN Danmark vara annorlun-
da genom att ha blivit gammal-
dags nordiskt normalt.

Danmark vill gärna framstå 
som både litet hyggligare och li-
tet fräckare, litet mindre politiskt 
och moraliskt korrekt (särskilt 
än Sverige) och aningen provoce-
rande åt både vänster och höger.

Efter folketingsvalet förra 
veckan är Danmark fortfarande 
landet annorlunda. Medan  gam-
la statsbärande partier kollapsar i 
Västeuropa och nya konstellatio-
ner,  vare sig de är högernationa-
lister eller gröna mitten-vänster-
partier,  gör sig gällande, är det 
tvärtom i Danmark. Dansk folke-
parti  (DF) som i årtionden drivit 
dansk politik åt främlingsfientlig 
höger tappade från tidigare över 
20 till nu under 10 procent av 

rösterna och bara några få pro-
cent av dem gick till nya småpar-
tier ännu längre högerut.

VINNARE BLEV sittande borgerliga 
regeringspartiet Venstre (reger-
ingschefers partier brukar inte 
vinna val i Europa numera) och 
framför allt den samlade vän-
stern som fick klar egen majori-
tet i mandatfördelningen. Soci-
aldemokraterna stod i praktiken 
stilla medan socialliberala Radi-
kale venstre  och vänstersocial-
demokratiska Socialistisk folke-
parti båda ökade stort. Det gröna 
partiet gjorde däremot ett dåligt 
val trots att klimatet var valets 
viktigaste fråga.  Socialdemokra-
terna har fått uppdraget att bilda 
ny regering och alternativen är 
om det ska ske med rött stöd el-

ler i samarbete med Venstre. 
I Finland är en ny regering klar 

efter riksdagsvalet i våras. Det 
har blivit en klassisk finländsk 
flerpartikoalition över block-
gränserna. Socialdemokraterna 
har som största parti statsmi-
nisterposten med centerpartiet 
(trots att det var valets stora för-
lorare), framgångsrika De gröna, 
Vänsterförbundet och Svenska 
folkpartiet i koalitionen. Reger-
ingsprogrammet ligger i mit-
ten med betoning av miljö och 

till och med en liten öppning mot 
en återupprättad ställning för 
svenskan som minoritetsspråk. 

UTE UR regeringen i Finland är nu 
den etablerade högern i Sam-
lingspartiet (den populäre pre-
sidentens parti) och högerpopu-
listiska Sannfinländarna. En stor 
fråga är vilket av de partierna 
som kommer att hävda sig bäst 
i opposition. Sannfinländarna 
kom, trots att de suttit i en impo-
pulär regering och trots att den 
mest främlingsfientliga falangen 
tagit över partiet efter splittring, 
stark tvåa i valet och söker sam-
hörighet bland de andra höger-
nationalisterna i Europa. 

Och frågan återstår vart Dan-
mark egentligen är på väg.  DF:s 
tid i dansk politik skulle fak-

tiskt kunna vara förbi. Det för-
blir ett enfrågeparti beroende av 
en stark ledare.  Det har inget att 
komma med om klimat, välfärd 
och globaliserad ekonomi som 
väljare både till vänster och hö-
ger nu vill höra om. 

Striden om invandringspoli-
tiken är redan vunnen av Dansk 
folkeparti.  De danska socialde-
mokraterna är övertygade om 
att deras väg tillbaka till makten 
förutsätter att de inte ifrågasät-
ter den restriktiva invandrings-
politiken. Med den frågan lagd 
bakom sig vill de framöver driva 
klassisk socialdemokratisk eko-
nomisk vänsterpolitik.

Många svenska partikamrater 
torde intresserat följa om det blir 
ett framgångsrecept.   

Danmark – så in i Norden annorlunda
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