
Anmälan gäller två program som sänts i en serie av Kaliber, med följande 
sändningsdagar och tider: 2016-05-09 kl. 10.03 och 2016-05-16 kl. 10.03. 
 
Vi väljer att göra en anmälan eftersom vi anser att programmen är partiska och 
osakliga. Vi anser att Kaliber valt att enbart lyssna på personer som är missnöjda 
med det projekt som granskats i Rumänien och gett dessa oproportionerligt stort 
utrymme i programmen. Den tidsfrist vi fått för att inkomma med dokument för att 
styrka att hela verksamheten bedrivs enligt rumänsk lagstiftning var orimligt kort. 
Dessutom har vi från början under intervjuer och kommunikation med reportern 
förklarat att dokumenten innehåller uppgifter som är belagda med sekretess varför vi 
inte kan lämna ut dessa. I programmen verkar man avsiktligt ha tonat ner dessa 
uppgifter. 
 
Samtliga dokument som nämns nedan innehåller personuppgifter och konfidentiella 
uppgifter som ligger under sekretess. 
 
1. Kaliber hävdar att det inte finns legala anställningsformer.  
 

Uppgiften är felaktig. De första anställningsavtalen signerades 2015-07-14. Vi har 
från vår rumänska samarbetspartner erhållit kopior på samtliga anställningsavtal. 
Under våren 2016 ändrades den rumänska skatte- och arbetslagstiftningen. 
Förändringen innebar att anställningsformen behövde ändras. I programmen ger 
reportern sken av att den genomförda förändringen skulle bero på att projektet 
granskats vilket är falskt.  
Arbetsmarknadsmyndigheten gjorde under vecka 19 2016 en oanmäld inspektion i 
projektet efter en anmälan. Det protokoll som upprättats efter att man kontrollerat 
anställningskontrakt och andra dokument samt besökt anställda innehåller inte några 
anmärkningar. Citat: "Det finns inte några belägg för att personer arbetar i projektet 
utan legal anställningsform." 
 
2. I programmen ifrågasätts att något socialt företag överhuvudtaget existerar. 
 

Uppgiften är felaktig. Reportern och redaktionen verkar inte ha förstått den rumänska 
lagstiftningen.  
Korg tillverkningen bedrivs alltsedan starten sommaren 2015 som ett socialt 
företagande inom stiftelsen FDES. Det finns olika bolagsformer i Rumänien, men inte 
någon specifik form för sociala företag.  
 
3. I programmen påstås att korgtillverkarna får svarta löner.  
 

Uppgiften är felaktig och gravt vilseledande. Arbetsgivaren har betalat skatt och 
sociala avgifter för perioden augusti 2015 till mars 2016 med motsvarande 109 411 
SEK. Under samma period har motsvarande 98 395 SEK utbetalats i nettolöner. 
Inbetalningar av skatter och sociala avgifter samt utbetalning av lönerna har skett i 
enlighet med rumänsk lagstiftning och rumänskt regelverk. 
 
 
 
 
 



4. I programmen hävdas att ingen korgtillverkare når upp till 
produktionsnormen. 
 

Uppgiften är felaktig, se följande statistik: 
Dec-15 når 36% av tillverkarna över normen 
Jan-16 når 13% av tillverkarna över normen 
Feb-16 når 34% av tillverkarna över normen 
Mar-16 når 19% av tillverkarna över normen 
 
5. I programmen sprids information om att de anställda får slavlöner (t.ex. Ion 
Grerus nedan I.G) Informationen är felaktig.  
 

I.G deltar i en kurs som anordnades under februari 2016. I.G anställs i det sociala 
företaget och som nyanställd utan tidigare yrkeserfarenhet tjänar han under mars 
månad motsvarande 1 700 SEK i nettolön. I.Gs produktion motsvarar knappt 50% av 
överenskommen produktionsnorm. I.Gs nettolön för mars månad hamnar över den 
lagstadgade minimilönen för heltidsarbete i Rumänien. Arbetsgivaren betalar utöver 
nettolönen skatt och sociala avgifter och därmed inkluderas I.G. i 
socialförsäkringssystemet. 
 
6. I programmen fastslås att korgtillverkarna inte är sjukförsäkrade. 
 

Uppgiften är felaktig. Sjukförsäkringen i Rumänien är obligatorisk men 
avgiftsbaserad. För att sjukförsäkringen ska bli giltig krävs inbetalningar av 
försäkringsavgiften för en period om sex månader. 
 
Vi kan under prövningen av vår anmälan inkomma med kompletterande 
upplysningar. Vi kan till Granskningsnämnden inkomma med dokument som styrker 
programmens partiskhet och osaklighet. 
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