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Beskrivning
Författare: Göran Greider.
I Göran Greiders bok möter läsaren en svårfångad gestalt som brottas med såväl sin egen
hemlöshet som de stora politiska frågorna i en tid av kapitalets övermakt. Det är ett gripande,
överraskande porträtt, och en uppmuntrande läsning för de som vill se ett radikalare samhälle.
Rudolf Meidner är arton år när han under dramatiska omständigheter lämnar Tyskland och
anländer till Sverige. Några månader tidigare har han sett den nyutnämnde rikskanslern Adolf
Hitler kliva ut från Rikskansliet i Berlin och känt jublet i folkmassorna omkring sig. Rudolf
Meidner växte upp i judisk miljö i Breslau, men ville vara tysk. Hans inre brottningar med den
egna identiteten och sökandet efter gemenskap, som vi får följa från barndomsåren över
löntagarfondstriden och fram till idag, speglar det tjugonde seklet i en enskild människas
gestalt.
Få personer har haft så stor betydelse för svensk arbetarrörelse och samhället som LOekonomen Rudolf Meidner. Men tills nu har hans personliga historia varit okänd.

Annan Information
9 mar 2016 . När Tetra Pak uppgav att skatterna skulle slå sönder företaget svarade LO:s
Rudolf Meidner ”Sådana som ni behövs egentligen inte i Sverige”. Tetra Pak lämnade landet,
liksom många andra entreprenörer, som Ingvar Kamprad, för att han inte skulle förlora Ikea. ▻
LÄS MER: Johan Norberg: "Ett Iran som.
Rudolf Meidner är arton år när han under dramatiska omständigheter lämnar Tyskland och
anländer till Sverige. Några månader tidigare har han sett den nyutnämnde rikskanslern Adolf
Hitler kliva ut från Rikskansliet i Berlin och känt jublet i folkmassorna omkring sig. Rudolf
Meidner växte upp i judisk miljö i Breslau, men.
De ger klara, raka besked. Du duger. Eller du duger inte. Ja, jag har upplevt glömska, men för
sällan. Jag har varit ett djur i bur, alltför ofta kontrollerad och disciplinerad, ungefär den sorts
figur som kulturen och allmännyttan skapat. Duellen Eskilsson–Meidner I duellen mellan
Sture Eskilsson och Rudolf Meidner .
Pris: 114 kr. E-bok, 2012. Laddas ned direkt. Köp Rudolf Meidner av Göran Greider, Göran
Greider på Bokus.com.
20 nov 2007 . Den förre LO-ekonomen Rudolf Meidner har avlidit. Han blev 91 år gammal,
uppger Dagens Nyheters nätupplaga. Meidner blev bland annat känd för sitt förslag om de
omstridda löntagarfonderna.
I februari 1933 stod en ung man i Berlin och såg riksdagshuset brinna. Månaderna efter det
nazistiska maktövertagandet kom den då 19-årige Rudolf Meidner som flykting till Sverige.
Efter akademiska studier i 30-talets Stockholm väntade en osäker tillvaro under krigstiden,
med rapporter om att barndomsmiljön höll på att.
Titel, Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Person och roll,
Anders Kjellberg - Mottagare !!Description, Prissumma: 10 000 kronor. Tilldelningsdatum,
1998. Omfattning, Nationell. Tilldelande organisation, Forskningsrådet vid arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek. Relaterade organisationer.
Pris: 141 kr. häftad, 2005. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Spelet om löntagarfonder av
Rudolf Meidner (ISBN 9789173891837) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Matias Kaihovirta, forskare i nordisk historia vid Åbo Akademi har tilldelats Rudolf Meidnerpriset för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Priset delas ut av Forskningsrådet vid
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Sverige. Priset är ett prestigefylldt vetenskapligt pris
som delas ut åt historiker i Sverige. Kaihovirta är den.
Rudolf Meidner är en av de få nationalekonomer vilkas namn har blivit allmänt kända i
Sverige. Mest känd är han för två bidrag som båda ligger på gränsen mellan politik och
ekonomi, den Rehn-Meidnerska politiken och löntagarfonderna. De tillkom under två perioder
då Meidner var verksam vid LO, 1945–661 och.
Rudolf Meidner. Meidner [meʹjd-], Rudolf, född 23 juni 1914, död 8 december 2005,
nationalekonom, LO:s utredningschef 1945–66, chef för Institutet för arbetsmarknadsfrågor

vid Stockholms universitet 1966–71, forskare vid LO 1971–79, professors namn 1983.
Meidner kom. (33 av 233 ord). Vill du få tillgång till hela.
Vi är mycket glada över att Andrés Brink Pinto fått 2010 års Rudolf Meidner-pris för
forskning i fackföreningsrörelsens historia. Priset delas ut av forskningsrådet vid
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och de motiverar utnämningen så här: ”Andrés Brink
Pintos avhandling är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av den.
21 okt 2013 . RUDOLF MEIDNER-PRISET 2013 för forskning i fackföreningsrörelsens
historia tilldelas. Rasmus Fleischer. Rasmus Fleischer är historiker verksam vid ekonomisk
historiska institutionen Stockholms universitet. Han disputerade 2012 vid Forskarskolan i
historia vid Lunds universitet/Samtidshistoriska.
27 dec 2012 . Palme, Schori och Palme kramas på Kuba sommaren 1975. Innan den
kommersiella mångfaldsrevolutionen försåg oss med ett rikhaltigt utbud av televisionskanaler
fanns det endast två TV-kanaler i Sverige: TV1 och TV2. Tvåan kom dessutom först 1969.
Den ena av dessa var möjligen något mindre röd.
23 sep 2011 . Strängs strama finanspolitik utgjorde - tillsammans med en solidarisk lönepolitik
och en aktiv arbetsmarknadspolitik - en grundpelare i det institutionella ramverk som kommit
att kallas Rehn-Meidner-modellen, efter LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner.
Modellens grundtanke är att utnyttja den.
29 apr 2013 . Rehn/Meidner modellen är en modell för arbetsmarknaden som utvecklades av
Gösta Rehn och Rudolf Meidner. Utgångspunkten för Rehn/Meidner modellen är att det finns
en konf .
14 aug 2014 . Rudolf Meidner, ur boken Löntagarfonder, som utkom 1975. När Meidner och
hans medarbetare släppte idén om löntagarfonder briserade en av efterkrigstidens största
bomber i svensk politik. Löntagarfondsförslaget syftade ytterst till att jämna ut den där
ekonomiska maktfrågan som det talas om i citatet.
1 maj 2008 . Rudolf Meidner-priset 2008 för forskning i fackföreningsrörelsens historia
tilldelas historikern Jimmy Engren i Växjö. Han disputerade 2007 vid Institutionen för
humaniora vid Växjö universitet, med avhandlingen Railroading and Labor Migration om
svenska arbetare i ett amerikanskt järnvägsföretag från.
18 nov 2016 . Sverige under nytt hot om planekonomi Rudolf Meidner, mannen bakom SAP:s
och LO:s löntagarfondsförslag på 1980-talet, föreslog att företagen skulle avsätta en del av
vinsten till löntagarfonder som i sin tur därmed skulle köpa företagens aktier med företagens
egna pengar. Ett förstatligande rakt av.
Rudolf Meidner-priset 2015 till Malin Nilsson för forskning i fackföreningsrörelsens historia.
Nyhet: 2015-10-23. Malin Nilsson är ekonomhistoriker vid Institutionen för ekonomi och
samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2015 med
avhandlingen Taking work home: labour dynamics of.
8 jul 2017 . LO-ekonomen Rudolf Meidner var huvudpersonen bakom ett radikalt förslag som
på sikt kraftigt skulle förändra ägandet i näringslivet. Såväl näringsliv som de borgerliga
partierna protesterade, men LO-kongressen ställde sig bakom förslaget 1976. Olof Palme och
partiledningen togs på sängen, chockade.
LO införde fackföreningsägda företag enligt en teknisk lösning som Rudolf Meidner anvisat.
Liksom 1920 och 1948 sökte statsministern hålla socialiseringen borta från debatten:
Utredningarna är inte klara; ytterligare ett riksdagsval måste hållas innan Meidner-planen
avgörs. LO drev emellertid på; ingen socialdemokratisk.
10 jan 2006 . Rudolf Meidner var under åren 1945–1974 chef för LO:s utredningsavdelning.
Även efter pensionen medverkade Rudolf inom LO som konsult. Meidners kolleger och
medarbetare har sedan dess hållit kontakt med varandra, även om många gick till andra

arbetsuppgifter utanför LO. Rudolf deltog i denna.
Bók:Rudolf Meidner : skärvor ur ett nittonhundratalsliv / Göran Greider:1997 Rudolf Meidner
: skärvor ur ett nittonhundratalsliv / Göran Greider. Forsíða. Rithøvundur: Greider, Göran.
Útgávuár: 1997. Mál: Svenskt. Slag av tilfari: Bók. Forlag: Atlas. ISBN: 91-89044-03-7. Stødd:
316 s. Logga á at bíleggja. Goym á minnislista.
9 dec 2005 . En stor intellektuell har gått ur tiden. Jag träffade Rudolf Meidner några få gånger,
på olika seminarier som han trots sin ålder inte slutade att delta på. En gång satt vi och pratade
lite mer på tu man hand. Han förde ett stilla resonemang om att han och Gösta Rehn kanske
hade varit lite blinda inför.
9 dec 2005 . Löntagarfondernas fader, den förre LO-ekonomen Rudolf Meidner har avlidit.
Han blev 91 år gammal och gick bort på Lidingö sjukhus efter att ha brutit lårbenshalsen,
uppger DN.
I min bok Rudolf Meidner, skärvor ur ett nittonhundratalsliv, använder jag begreppet marginal
man, eller – försvenskat – gränsvarelse eller gränsmänniska. Jag hade först stött på teorin när
jag läste sociologen Mats Trondmans avhandling om klassresenärer, Bilden av en klassresa,
men märkte att det var ett utmärkt redskap.
Rudolf Meidner [Elektronisk resurs] : skärvor ur ett nittonhundratalsliv. Cover. Author:
Greider, Göran. Publication year: 2012. Language: Swedish. Media class: eBook. Publisher:
AtlasElib. http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?
id_type=ISBN&id=9789173898430&lib=X. ISBN: 978-91-7389-843-0 91-7389-843-0. Notes.
Rudolf Meidner – nationalekonom: 1914–2005. av Eskil Wadensjö (ED 2012:4). Eskil
Wadensjö porträtterar nationalekonomen Rudolf Meidner och lyfter inte minst fram hans inte
så välkända ekonomiska forskning. Läs hela artikeln här. E-post · Skriv ut · Twitter ·
Facebook · Google.
Pris: 129 kr. Häftad, 2005. Finns i lager. Köp Spelet om löntagarfonder av Rudolf Meidner på
Bokus.com.
15 feb 2017 . Rudolf Meidner och löntagarfonderna aktiverade en slumrande tradition inom
socialdemokraterna som skulle kunna beskrivas som en evolutionär marxism, menar Rasmus
Landström. Illustration: Anna-Maria Marklund. Hade Karl Marx varit socialdemokrat om han
levt i 1970-talets Sverige? Frågan kan.
The Rudolf Meidner-prize for research in history of trade union movement is given on a
yearly basis by Research Council at Swedish Labour Movement's Archives and Library. The
prize was instituted on the 23rd of June 1994 by Swedish Labour Movement's Archives and
Library when the professor Rudolf Meidner,.
13 Jul 2013 - 25 min - Uploaded by SvenskPolitik1Hela ekots lördagsintervju från den 8 maj
1999 med den tidigare LO-ekonomen Rudolf .
9 dec 2005 . Rudolf Meidner är död. Sveriges kanske viktigaste ekonom, och en av
bakgrundsfigurerna i den framgàngsrika framväxten av det Socialdemokratiska folkhemmet
har gàtt bort. Detta är en av de personer som symboliserar Sveriges utveckling till ett av
världens rikaste och mest utvecklade länder. Mà han.
27 apr 2017 . Löntagarfondsfrågan väcktes inledningsvis som en idé nedtecknad och driven av
Rudolf Meidner och Anna Hedborg. ”Med Rudolf Meidners förslag till löntagarfonder skulle
man överge funktionssocialismen, som kan sägas ha utgjort grunden för den svenska
modellen, och övergå till socialiseringsstrategi.
Rudolf Meidner blev en äkta reformist, en folkhemsreformist, rationell och pragmatisk. Men
kvar i honom, under den lågmälda tjänstemannastilen, fanns alltid det där blixtrande
vänstermedvetandet som gjorde att han letade efter varje systemkritiskt litet fönster som

öppnade sig i den marknadsekonomiska muren.
. Saudiarabiens kung Feisal mördas i sitt palats,Rödakhmererna tågarini Phnom Penh, sex
Baader Meinhofterrorister ockuperar Västtysklands ambassad iStockholm och fyra människor
dör, japanskan Junko Tabei som första kvinna bestiger toppen av Mount Everest,
LOekonomen Rudolf Meidner lägger fram förslaget om.
Rudolf Meidner är arton år när han under dramatiska omständigheter lämnar Tyskland och
anländer till Sverige. Några månader tidigare har han sett den nyutnämnde rikskanslern Adolf
Hitler kliva ut från Rikskansliet i Berlin och känt jublet i folkmassorna omkring sig. Rudolf
Meidner växte upp i ju.
LO uppdrog åt sin ekonom Rudolf Meidner att finna en lösning. Han konstaterade att de som
äger produktionsmedlen också styr det svenska samhället: de ”bestämmer vad som skall
produceras här i landet, var någonstans produktionen skall äga rum, vilka investeringar som
skall göras ”. Själva ägandet måste föras över till.
Jämför priser på Mot en tredje väg 1: en biografi över Rudolf Meidner: tysk flykting och s
(Inbunden, 2001), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av
Mot en tredje väg 1: en biografi över Rudolf Meidner: tysk flykting och s (Inbunden, 2001).
Billnäsforskare får stort svenskt pris. 07.12.2016 Västnyland. Matias Kaihovirta, Karisbo och
forskare i nordisk historia vid Åbo Akademi, har tilldelats Rudolf Meidner-priset för
forskning i fackföreningsrörelsens historia.
Får beskedet att Rudolf Meidner är död. Vi gick genom det gamla Breslau, över den judiska
begravningsplatsen. Vi stod, efter mycket sökande, till slut på den nu polska markplätt där
huset han växte upp i hade stått. Slutstridernas eldhav tog Gutenbergstrasse nummer 7 i det
tyska Breslau. Kände han något då? Jag vet inte.
20 dec 2005 . en bomb i den svenska debatten. »Revolu- tion i Sverige« stod det på DN:s
löpsedlar. Ett nytt begrepp, som för evigt kommer att förknippas med Rudolf Meidner
etablera- des i det svenska språket. Boken »Lönta- garfonder« hade kommit ut.
Huvudförfattare var den då 61-årige. LO-ekonomen som så starkt.
2005 (Svenska)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)). Ort, förlag, år, upplaga, sidor.
Lund: Arkiv , 2005. , 340 s. Serie. Årsbok för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, ISSN
1400-3392 ; 2005. Nationell ämneskategori. Historia. Identifikatorer. URN: urn:nbn:se:sh:diva9878ISBN: 91-7924-186-7 (tryckt)OAI:.
”Min mamma brukar stolt säga att hennes dotter jobbar på kontor och duschar innan hon går
till jobbet, inte efter.” Det är en av de intervjuade klassresenärerna i Lena Sohls… Läs hela
inlägget ». Ulrika Lorentzi. onsdag 10 december 2014. Av Ulrika Lorentzi. KATEGORIER:
Arbetsmarknad, Fackligt arbete.
9 dec 2005 . Den förre LO-ekonomen Rudolf Meidner har avlidit. Han blev 91 år gammal.
Meidner blev känd för sitt förslag om de omstridda löntagarfonderna.
I Göran Greiders bok möter läsaren en svårfångad gestalt som brottas med såväl sin egen
hemlöshet som de stora politiska frågorna i en tid av kapitalets övermakt. Det är ett gripande,
överraskande porträtt, och en uppmuntrande läsning för d.
9 feb 2017 . Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2017
Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset för
forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2017. Beträffande priset, vars summa för
närvarande är sammanlagt 25 000 kr, gäller följande:.
Tidigare nummer · Senare nummer ». Arbetarhistoria nr 116 Nr 116 (2005:4). Arbetarhistoria
nr 115 Nr 115 (2005:3). Arbetarhistoria nr 112 Nr 112 (2004:4). Arbetarhistoria nr 108 Nr 108
(2003:4). Arbetarhistoria nr 106-107 Nr 106-107 (2003:2-3). Arbetarhistoria nr 103-104 Nr 103104 (2002:3-4). Arbetarhistoria nr 100.

Köp 'Mot en tredje väg 2 : en biografi över Rudolf Meidner : facklig expert och' bok nu. I
augusti 1975 publicerades en liten skrift om "löntagarfonder" som.
9 maj 2015 . @GreiderDD Vi kan göra en deal. Jag läser boken om du officiellt meddelar att
du tar avstånd från romantiserade idéer om löntagarfonder. :-) 1 reply 0 retweets 0 likes.
Reply. 1. Retweet. Retweeted. Like. Liked. Göran Greider @GreiderDD 9 May 2015. More.
Copy link to Tweet; Embed Tweet. Replying to.
Inspelat 1995-04-11. Traskription av intervjun finns i volymen. Stefan Johansson har skrivit
en B-uppsats baserad bland annat på intervjun. Sammanfattning. Rudolf Meidner intervjuas av
Stefan Johansson, om löntagarfonder. Del 1 av 2. Anm. uppl/utgivning. Ingår i ARAB:s
arkiv/samling: Ljudbandssamlingen. Språk.
Några undantag som rör enskilda individer är Lars Ekdahls biografi över Rudolf Meidner i två
volymer: Mot en tredje väg. En biografi över Rudolf Meidner. 1, Tysk flykting och svensk
modell, Lund 2001 och Mot en tredje väg. En biografi över Rudolf Meidner. 2, Facklig expert
och demokratisk socialist, Lund 2005. Här finns.
Även utanför ledarsidan var Aftonbladet på krigsstigen och läsarna fick veta att
demonstranterna (som genomgående även på nyhetsplats kallades ”direktörerna”) varit iförda
”golfutstyrsel”. Fondförslagets upphovsman Rudolf Meidner fick stort utrymme med
misstanken att demonstrationen i själva verket varit ”en attack mot.
3 okt 2008 . Anders L Johansson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala och
sommargranne med löntagarfondernas upphovsman Rudolf Meidner, beskriver fonderna som
en logisk konsekvens av den solidariska lönepolitiken. – Redan under 50- och 60-talen dök
det upp tankar kring fonder. Men det hände inte.
Buy Manifest för full sysselsättning 1 by Rudolf Meidner, Gunnar Falk (ISBN:
9789189044388) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Göran Greider har alltid fascinerats av, och känt sig besläktad med, det han kallar
gränsvarelser – sökande människor som inte känner sig fullständigt hemma på någon plats
eller i någon grupp. När det gäller Rudolf Meidner, Olof Palme och Dan Andersson har
intresset resulterat i böcker. Sina stora bokprojekt liknar Göran.
Köp 'Rudolf Meidner : skärvor ur ett nittonhundratlasliv' bok nu. Rudolf Meidner är arton år
när han under dramatiska omständigheter lämnar Tyskland och.
För 30 år sedan presenterade LO-ekonomen Rudolf Meidner ett konkret förslag om att införa
löntagarfonder i Sverige. Det hade föregåtts av viss diskussion, särskilt internt inom fackföreningsrörelsen, men det slog ändå ner som en bomb i dåtidens samhällsdebatt. Meidners
fondförslag kom aldrig att genomföras. Men efter.
Abstract. Wage compression was an important goal for Swedish blue-collar trade unions
during the post- war period. This was achieved during the period 1956-1982 and is credited by
many due to the writings of trade union-economists Gösta Rehn and Rudolf Meidner.
However some scholars question the substantial.
Rehn-Meidner-modellen är en plan för ekonomisk politik som utarbetades i Sverige i slutet av
1940-talet av LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner. Den ingick i rapporten
Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 och har präglat
den ekonomiska politiken i Sverige sedan slutet.
4 maj 2016 . 2015 års Rudolf Meidner-pris har tilldelats ekonomhistorikern Malin Nilsson för
hennes avhandling: Att ta hem arbetet - fackliga perspektiv på lönearbete i egna och andras
hem. I samband med att Karl-Petter Thorwaldsson delar ut priset diskuteras hennes
avhandling vid ett seminarium.
10 dec 2005 . Den förre LO-ekonomen Rudolf Meidner har avlidit. Han blev 91 år gammal,

uppger Dagens Nyheters nätupplaga.Meidner blev bland annat känd för sitt.
11 okt 2017 . Sedan dess har löntagarfonderna både införts och avskaffats, men samtidigt har
sparande i aktier blivit en folkrörelse som mannen bakom löntagarfonderna, LO-ekonomen
Rudolf Meidner, förmodligen haft svårt att föreställa sig. Och det är just att företräda
minoritetsaktieägarna som Claes Folkmar, chef för.
17 jun 2016 . Förslaget om löntagarfonder, som LO-ekonomerna Rudolf Meidner, Anna
Hedborg och Gunnar Fond lade fram 1975, var ett försök att lösa dilemmat. En del av de
”övervinster” som uppstod då löntagarna höll tillbaka sina lönekrav i de mest lönsamma
företagen skulle gå tillbaka till löntagarna i form av.
22 feb 2016 . Lars-Olof Lundberg: En aktiv vänsterinner, LOs ordf Gunnar Nilsson (80 kr).
Fram träder arbetaren, arbetarkonst o industrisamhällets bilder i Norden (120 kr). Lars Ekdahl:
Rudolf Meidner I – tysk flykting och svensk modell (60 kr, I+II = 100 kr). Lars Ekdahl:
Rudolf Meidner II – facklig expert och demokratisk.
Rudolf Meidner: Några kommentarer till ”Det sociala ägandet av kapital”; Richard Minns: Det
sociala ägandet av kapital; Cecilia von Otter: Inte bara en fråga om klass; Aleksandra Ålund:
Etniska ungdomar och den sociala krisen – Om utbildning, arbete och identitet; Alice KesslerHarris: Genusidentitet: Rätten till arbete och.
I februari 1933 stod en ung man i Berlin och såg riksdagshuset brinna. Månaderna efter det
nazistiska maktövertagandet kom den då 19-årige Rudolf Meidner som flykting till Sverige.
Efter akademiska studier i 30-talets Stockholm väntade en osäker tillvaro under krigstiden,
med rapporter om att barndomsmiljön höll på att.
Som tack för många års insatser för Arbetarrörelsens arkiv och biblioteket, arrangerar
institutionen tillsammans med LO ett seminarium om Rudolf Meidner,.
Rudolf Meidner blev filosofie kandidat i Stockholm 1937, och disputerade 1954 med Svensk
arbetsmarknad vid full sysselsättning. Åren däremellan var han bl.a. amanuens vid
Konjunkturinstitutet och anställd vid Ervaco. Han började arbeta för LO 1945 och 1954 utsågs
han till chef för utredningsavdelningen. Där stannade.
Rudolf Meidner i den fackliga rörelsens tjänst. Rudolf Meidner, född 1914 och uppvu- xen i
den dåtida tyska staden Breslau, kom 1933 till Sverige som flykting un- dan nazismen. Efter
studier vid Stock- holms högskola och tillfälliga arbeten under kriget blev han 1945 chef för
den svenska fackföreningsrörelsens (LO:s).
En första modell lanserades av LO-ekonomen Rudolf Meidner, den socialdemokratiska
politikern Anna Hedborg och Gunnar Fond i augusti 1975 på uppdrag av LO-kongressen
1971, som detta år bifallit en motion från Svenska Metallindustriarbetareförbundet författad av
dåvarande utredningschefen Allan Larsson.
Rehn och Meidner skapade den svenska modellen. Gösta Rehn och Rudolf Meidner bröt mot
både Keynes teorier och den klassiska ekonomiska modellen och hävdade att den ekonomiska
politiken skulle gå ut på att förena det som ansågs oförenligt: Låg arbetslöshet och låg
inflation. LO-ekonomerna Rehn och Meidner.
31 dec 1984 . Dagens namn. BOEKEGREN: Rudolf Meidner Rudolf Meidners namn kommer
för framtiden att förknippas med kollektiva löntagarfonder. Meidner själv skulle dock hellre
vilja gå till historien som allmänt uppburen vetenskapsman än som upphovsmannen till ett av
de mest kontroversiella och impopulära.
14 nov 2017 . Den danska historikern och journalisten Nina Trige Andersen får årets Rudolf
Meidner-pris för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Nina Trige Andersen skriver om
fackförbundens relationer till och engagemang för invandrarna och hon har gett städerskorna
en plats i historien. Hon har bland annat.
15 nov 2016 . Med sitt förslag om vinsttak har Ilmar Reepalu blivit vår tids Rudolf Meidner.

Det var LO-ekonomen och marxisten Meidner som kom med det första helt förslaget om
löntagarfonder på 1970-talet, något som förpestade politiken i årtionden, inte minst för
Socialdemokratin. Ilmar Reepalu har lagt fram sin.
25 sep 1997 . Rudolf Meidner. Skärvor ur ett nittonhundratalsliv. Atlas förlag. Vilken
upplevelse! Inte nog med att jag äntligen begriper vad löntagarfonderna egentligen handlade
om och hur de hänger ihop med den solidariska lönepolitiken. Hela storyn är jättespännande,
åtminstone i den närmast thrillerartade version.
Nils-Eric Sandberg: När LO skulle socialisera Sverige · Artikeln publicerades 20 februari 2017.
LO-ekonomen Rudolf Meidner gav sommaren 1975 ett bestämt svar på frågan. De. Foto: Lars
Pehrson/SvD/TT. Ledare Kb 13 december. Nils-Eric Sandberg: Lika lön för olika · Artikeln
publicerades 13 december 2015.
"Det svenska förslaget till löntagarfonder har sålunda haft en utländsk förebild men inte, som
okunniga kritiker har velat göra gällande, i något östeuropeiskt land utan i dåvarande
Västtyskland. Det är ett utslag av historiens ironi, att tanken ursprunglingen väcktes av Bruno
Glietze, som flydde från DDR till väst och såg.
I Göran Greiders bok möter läsaren en svårfångad gestalt som brottas med såväl sin egen
hemlöshet som de stora politiska frågorna i en tid av kapitalets övermakt. Det är ett gripande,
överraskande porträtt, och en uppmuntrande läsning för de som vill se ett radikalare samhälle.
Rudolf Meidner är arton år när han under.
En situation med många arbetslösa och få vakanser i vissa regioner, samtidigt som det motsatta
förhållandet råder i andra delar av ' Modellen utarbetades av LO-ekonomerna Gösta Rehn och
Rudolf Meidner under slutet av 1940-talet. Målen för ekonomisk politik sammanfattades som
ekonomisk tillväxt, låg arbetslöshet, låg.
20 sep 2010 . 2010 års Rudolf Meidner-seminarium. 2010 års Rudolf Meidner-pristagare
Andrés Brink-Pinto och Björn Ohlsson samtalar om betydelsen av klass, kön och etnicitet för
dagens politik och framtidens forskning. Fri entré. Inga kommentarer.
I februari 1933 stod en ung man i Berlin och såg riksdagshuset brinna. Månaderna efter det
nazistiska maktövertagandet kom den då 19-årige Rudolf Meidner som flykting till Sverige.
Efter akademiska studier i 30-talets Stockholm väntade en osäker tillvaro under krigstiden,
med rapporter om att barndomsmiljön höll på att.
Dessa två ekonomer skall tydligen ha format ekonomisk politik sedan 1940-talet i Sverige.
Deras huvudtankar är om jag har förstått det rätt, att arbetare skall ha hög lön, och att
företagen skall vara konkurenskraftiga tack vara bra produkter. Svaga företag skall man låta
gå under och dessa skall inte hållas under armarna av.
Rudolf Meidner fick i uppdrag att göra utredningen. "Löntagarfonder" är ett resultat av denna
utredning. Rudolf Meidner och hans medarbetare presenterar här ett underlag för en fortsatt
debatt inom fackföreningsrörelsen om kapitaltillväxten och löntagarinflytandet. Debatten skall
utgöra en ytterligare grund för det slutliga.
Rudolf Meidner översättning i ordboken engelska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis.
Bläddra milions ord och fraser på alla språk.
1945-51 sjönk arbetslösheten med arbetskraftsbrist som följd. Den fulla sysselsättningen hade
infunnit sig. På LO-kongressen 1951 lanserade LO-ekonomerna Gösta Rhen och Rudolf
Meidner vad som kallats Rehn-Meidnermodellen. Modellen, som uttryckligen utgår från full
sysselsättning, bestod av fyra huvudpunkter.
16 feb 2011 . . Rudolf Meidners ord till Hans Rausing beskriver väl vad det var fråga om:
”Den typen av företag, de familjeägda, ska vi inte ha i det framtida Sverige”. Hans Rausing
frågade då om man inte kunde tänka sig någon form av skatt eller avgift för att undvika
tvångsförsäljning av familjeföretaget, varpå Meidner.

Manus. Med samfälld kraft : En film om jordbrukets ekonomiska behov (1944). Relaterat.
Gunnar Lange. Per Albin Hansson. Folke Thunborg. Insatser. Manus. Med samfälld kraft : En
film om jordbrukets ekonomiska behov (1944). Kontakta redaktionen. Saknar du några
uppgifter om filmen eller är det något på den här sidan.
. utredningsavdelning Rudolf Meidner, ett alternativ till regeringens ekonomiska politik. Deras
ståndpunkter kom att utvecklas, systematiseras och sammanfattas i en rapport till LOkongressen 1951, Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. Rapportens löne- och
ekonomiskpolitiska program kallades inom den.
Meidner Rudolf. Rudolf Meidner (1914–2005) började arbeta för LO 1945. Där stannade han
fram till 1966 då han blev föreståndare vid Stockholms Universitets Institut för
arbetsmarknadsfrågor. Professor Rudolf Meidner var en av dem som lade grunden till ”den
svenska modellen”. Titlar. Spelet om löntagarfonder.
Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang
och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.
Lösningen formulerades under ledningen av två LO-ekonomer, Rudolf Meidner och Gösta.
Rehn. Dessa konstruerade en modell i vilken samspelet och beroendet mellan statens och
fackföreningsrörelsens handlande utnyttjades både för att uppnå jämnare lönefördelning och
ekonomisk tillväxt. Bedömare har hävdat att.
[Ur nummer: 09/2003] Under drygt tre decennier var Rudolf Meidner knuten till LO som
utredningschef och forskare. Tillsammans med Gösta Rehn utvecklade Meidner under 40- och
50-talen en politik för det nya fullsysselsättningssamhället (Rehn-Meidnermodellen). Meidner
är också nära förbunden med det förslag om.
4 mar 2009 . Åtminstone om vi menar Rehn-Meidner-modellen. På 1950-talet var LOekonomerna inte de enda som tankemässigt slipade på innehållet, men de ska äras för att ha
formulerat det bäst. Men det skapades för ett svenskt samhälle som inte längre finns. I början
av 1980-talet var Rudolf Meidner mycket aktiv i.
8 maj 1999 . En timme med intervju, analys & fördjupning av veckans stora politiska
händelser.
Libro Rudolf Meidner – skärvor ur ett nittonhundratalsliv del Autor Göran Greider por la
Editorial | Compra en Línea Rudolf Meidner – skärvor ur ett nittonhundratalsliv en Gandhi Envío Gratis a Partir de $500.
RUDOLF MEIDNER-PRISET 2013 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas
RASMUS FLEISCHER. Rasmus Fleischer är historiker verksam vid ekonomisk historiska
institutionen Stockholms universitet. Han disputerade 2012 vid Forskarskolan i historia vid
Lunds universitet/Samtidshistoriska institutet,.
Alliansen ägnar sig åt politisk patentstöld · Artikeln publicerades 15 december 2016. Nu gör
man ett stort nummer av att det är de – alliansen – som drivit och. Debatt ON 15 september.
Grämde sig över miljarderna · Artikeln publicerades 15 september 2016. Det var inte
löntagarfondernas urvattning av partiet som grämde.
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