
Invitation til temamøde

Er EU’s økonomiske stramnings-
politik ved sin afslutning? 
Mandag den 27. juni 2016 kl. 14:00 – 16:00 

NETØK (Netværk for økonomisk politisk Debat), FTF og FOA holder mandag den 27. juni 2016 kl. 14:00 – 16:00 temamøde 

om økonomien i Tyskland og Sydeuropa.

Mødet foregår i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K, kursuslokalet 1. sal. 

Siden den finansielle krise brød ud i EU i 2008, lidt senere end den amerikanske subprime krise, startede den finanskrise, 

der siden er blevet en dybtgående realøkonomisk og global krise, har EU ført en stramningspolitik (austerity). Det er 

Tyskland, der har været drivende for denne politik, men med opbakning fra andre nordeuropæiske medlemslande. De 

sydeuropæiske medlemslande har i hovedsagen været skeptiske. Men som de fattige lande er de blevet banket på plads 

jf. Grækenland.

I dag er væksten imidlertid også gået ned i Tyskland ligesom i Sydeuropa. Velfærdstabet for den almindelige befolkning 

har været voldsom i EU’s sydlige lande og er bestemt også mærkbar i de nordlige dele. Det er arbejdsløshed især for de 

unge og nedskæringer i de offentlige ydelser, der tidligere har sikret et acceptabelt leveniveau for arbejdsløse og syge, 

der har været i fokus for den dominerende politiks angreb.  

  

Mødet vil for det første fokusere på det argument, der har været brugt til støtte for at føre stramningspolitikken – den gør 

ganske vist ondt et stykke tid, men så får vi igen vækst, beskæftigelse og velstand. Hvad viser udviklingen siden 2008 i 

Tyskland og et sydeuropæisk land som Spanien, hvor en svag fremgang har været at se på det seneste? Hvordan kan vi 

vurdere stramningspolitikken på dens egne postulerede kriterier? Hvilken betydning har det, også i mere snæver økono-

misk forstand, at politikken ikke har villet forholde sig til dens effekt i form af øget ulighed? 

For det andet vil der blive set på de sociale og politiske reaktioner stramningspolitikken har ført til. Ikke alene i Sydeuropa, 

hvor de traditionelle regeringspartier er i store vanskeligheder og alternativer er blevet realistiske. Men også i Tyskland, 

hvor alternativer såvel på højre- som venstresiden er blevet uomgængelige.    

Som oplægsholder har vi fået cheføkonom Erik Bjørsted fra AE Rådet. Han vil været velkendt fra AE Rådets mange ana-

lyser især på makroøkonomiske områder herunder internationale forhold.   

Tilmelding kan ske til Lil Foged – lifo@ftf.dk – senest mandag den 20. juni 2016. 


