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Kongressens öppnande
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Kongressens öppnande

Öppningsspel

Hälsningsanförande
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Kamrater, kongressdeltagare! Nu 
har vi haft ett fantastiskt öppningsspel. Jag tyckte mig kunna höra av alla 
applåder och förtjusta visslingar att ni tyckte samma sak. Ni är alla varmt 
välkomna hit!

Det är naturligtvis på styrelsens vägnar som jag står här. Jag vill hälsa 
er alla välkomna, alla ombud och gäster, både svenska och internationella, 
till LOs 27e kongress.

Min välkomsthälsning gäller naturligtvis först och främst alla er ombud. 
Det är ni som har fått förtroendet av era arbetskamrater och era förbund 
att representera dem här på LOs kongress.

Men varmt välkommen vill jag naturligtvis säga också till alla våra gäster. 
Det socialdemokratiska partiet har alltid haft en plats på LO-kongresser, och 
jag ser att ni sitter där på första bänk. Jag ser Carin och Tommy, vår partise-
kreterare och partikassör. Jag tror inte att Stefan är här – nej, det är han inte 

– men vi kommer att ha glädjen att få lyssna till Stefan senare under veckan.
Men det är inte bara socialdemokratin utan också en mängd andra svens-

ka gäster här. TCOs och SACOs ordförande är här. Det är väldigt roligt att 
se Eva och Göran, som är hjärtligt välkomna, liksom andra representanter 
för TCO och SACO.

Jag vill också särskilt säga ett välkommen till gamla kamrater från LO-
ledningen. En del av er har jag faktiskt inte fått sitta i ledningen tillsam-
mans med. Men jag har suttit så länge så jag har suttit med de allra flesta.

Stig! Dig kämpade jag med när vi tog fram miljöprogrammet inför kon-
gressen 1991. Du är hjärtligt välkommen. Harry Fjällström ledde den första 
fackliga kursen som jag gick när jag kom centralt till Kommunal. Så jag 
känner att jag har varit med er i alla fall.

Margareta hade jag glädjen att få arbeta tillsammans med. Vi har Bertil 
och även Ingalill, Erland och Leif. Ni är naturligtvis alla hjärtligt välkomna.

Men jag skulle vilja uppmärksamma två personer till. Jag vet att man 
inte talar om damers ålder. Men vi har en representant här som får anses 
vara representant för alla våra pensionerade medarbetare.

Hon skrev på facebook i dag: Jag har jobbat 20 år på LO. Men efter det 
var hon minister och gjorde en massa andra saker. Även om det är så att hon 
var 20 år på LO är det mer än 20 år sedan hon gick i pension.

Man ska som sagt inte tala om damers ålder. Men jag tror att det är den 
äldsta företrädaren på facebook som vi har här i alla fall. Gertrud Sigurdsen! 
Du är hjärtligt välkommen.

För att nämna ytterligare en av våra nationella gäster vill jag säga ett 
särskilt välkommen till Sture Nordh, som sitter här någonstans. Du är inte 
längre TCOs ordförande, men du är här därför att vi har följt varandra ge-
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nom alla de tolv år som du var ordförande och de tolv år som jag snart har 
varit ordförande. Du är också hjärtligt välkommen.

Sedan har vi många internationella gäster här. Ni är naturligtvis mycket 
välkomna. Vi är en del av en internationell facklig rörelse, och det är fan-
tastiskt att se att så många är här.

Vi vet att vi behöver varandra. Ibland är den ena stark, och ibland är 
den andra lite mer utsatt. Vi vet att vi stöttar varandra i insikten om att vi 
alltid gör det, oberoende av vem som för stunden är den starka. Det är det 
som är så fint med vår fackliga solidaritet och vår fackliga gemenskap: Vi 
överger aldrig varandra.

Jag skulle egentligen vilja nämna er alla, men ni förstår att det inte rik-
tigt finns utrymme för det. Men jag skulle särskilt vilja hälsa välkommen 
till Bernadette Ségol, som är generalsekreterare för vår Europafackliga or-
ganisation, ITUC. Jag skulle också vilja hälsa särskilt välkommen till Jaapp 
Wienen, som är biträdande generalsekreterare för vår världsfederation, IFS. 
Ni är hjärtligt välkomna och kommer också att delta i en debatt i morgon 
bitti kring sysselsättningsfrågorna.

Jag skulle alltså vilja nämna er alla. Det är många här från Europa, från 
Norden. Står jag här kan jag kika ut och se Roar sitta där. Du är min kollega 
från Norge och får representera alla våra nordiska kolleger som också är här.

Sedan är det många av er som kommer från andra delar av världen, från 
delar av världen där det är väldig tufft att jobba fackligt och från delar av 
världen där det till och med är förenat med livsfara att arbeta fackligt.

Det finns representanter här från Colombia och från många andra län-
der som har det mycket svårt. Jag skulle vilja säga ett särskilt välkommen 
till Maung Maung från Burma, som får möjlighet att tala till oss senare på 
kongressen. Det ska bli väldigt intressant att lyssna till dig, om det vi tror 
är en demokratiseringsprocess som ändå har tagit sin början i Burma.

Hjärtligt välkomna till er alla!
Vi har några dagars hårt arbete framför oss. Det är inte bara tal det ska 

vara utan mer hårt arbete. Jag hoppas att ni liksom jag ser fram emot det.
Än en gång: Varmt välkomna allihop!
Härmed förklarar jag Landsorganisationens 27e kongress öppnad.

Parentation
Nu ska vi förrätta parentation. Jag föreslår att vi gör det sittande och så 
småningom reser oss för en stunds tystnad.

Under den här kongressperioden har flera vänner, arbetskamrater och 
fackliga förtroendemän runt om i landet lämnat oss för alltid. Många av 
LO-förbundens medlemmar har också fallit offer för olycksfall, arbetsska-
dor och arbetssjukdomar.

Många har gått bort på grund av hög ålder. Det känns lite naturligt med 
det. Där är döden en del av livet. Men det är lite svårare när någon lämnar 
oss mitt i livet, när det finns mycket kvar att ge.

Jag vill i dag börja med att hedra dem som blev offer och brutalt mördades 
på Utøja den 22 juli förra året. När jag säger det känner jag – och det ser ni 
på mig – att det fortfarande är svårt att tala om det, för det är så ofattbart, 



 6 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

när hatet och extremismen slår till mitt i ett sommarläger för socialdemo-
kratiska ungdomar.

Vi får aldrig glömma dem som dog på Utøja, och vi ska aldrig förtröttas 
i att föra deras framtidstro vidare.

Jag vill hedra minnet av alla våra kamrater, och jag vill nämna några av 
dem.

För några veckor sedan nåddes vi av budet om att Kommunals tidigare 
ordförande Lillemor Arvidsson hade gått bort efter en kort tids sjukdom. 
Lillemor dog den 23 april. Den 1 maj skulle hon ha fyllt 69 år, en födelsedag 
som hon var väldigt stolt över – att vara född på arbetarrörelsens högtidsdag.

Lillemor var vårdbiträdet och undersköterskan från Uddevalla som 1988 
blev den första kvinnan att bli ordförande för ett LO-förbund. Man kan 
bara förstå vilken pionjär hon var.

Lillemor finns det många minnen kring. Men jag tror att för de flesta av 
oss, när vi tänker på Lillemor, är det hennes värme, generositet och kärlek 
till de egna medlemmarna som vi tänker på. Hon var den som utnämnde 
Kommunals medlemmar till välfärdsarbetare. Och hon sa det med stolt-
het: välfärdsarbetare. Hon öppnade famnen för dem alla. Hon gjorde en 
stor gärning under sin tid som ordförande och tvekade aldrig att stå upp 
för det som var rätt.

I höstas avled Rune Molin. Han blev tidigt fackligt aktiv i Fabriksarbe-
tareförbundet, och han satt i LOs ledning mellan 1972 och 1990, bland an-
nat som andre ordförande. Många – åtminstone om man har uppnått en 
viss ålder – minns honom också som en av kampanjgeneralerna för linje 2 i 
kärnkraftsomröstningen 1980. År 1990 utnämndes han till industriminis-
ter, men tyvärr fick han ha den posten alldeles för kort tid, för vi förlorade 
ju valet 1991.

Lämnat oss under kongressperioden har också John Pettersson och Arne 
Dahlberg, båda tidigare förbundsordförande i Målareförbundet.

Johns tid i Målareförbundet var en framgångsrik period med ökad sys-
selsättning, förbättrad arbetsmiljö och ökade inkomster för förbundets med-
lemmar. Arne Dahlberg, hans efterträdare, var en stridbar ordförande som 
alltid ställde upp för de svaga i samhället. Sveriges målare kommer nog 
framförallt att minnas Arne för hans insatser när det gäller kampen mot 
akrylfärgerna och deras lösningsmedel lacknafta.

Lämnat oss har också Skogsarbetareförbundets tidigare ordförande, Arne 
Johansson. Han fanns i LOs ledning när jag kom in. Kanske skulle man inte 
tänka på ”stridbar” som det främsta ordet för honom, men det var han, fast 
på ett väldigt lågmält sätt. Han var alltid en kraftfull företrädare för sina 
medlemmar.

Bland de ombudsmän och förtroendevalda i förbunden som har lämnat 
oss finns också Karin Salomonsson och Karl-Olof Stenljung från Handels, 
Karl-Erik Bergqvist från GS, Alvar Blom och Evert Kajhammar från Livs, 
Lennart Olsson från Fastighets, Ivar Johansson och Torbjörn Svensson från 
Elektrikerna samt Göran Olsson, Lars Johansson, Karl-Göran Mattsson, Fred 
Wolfner och Åke Backlund, alla från SEKO.

Även tidigare arbetskamrater på LO har lämnat oss under de här åren.
Förra året gick LOs chefsekonom Lena Westerlund bort efter en kort tids 
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sjukdom. Lena kom till LO i mitten av 90-talet som en ung ekonom med 
en enorm lyskraft. År 2008 blev hon den första kvinna som blev LOs chefs-
ekonom. Hon gjorde sig snabbt känd som en tongivande företrädare bland 
de fackliga ekonomerna och var bland annat starkt engagerad i internatio-
nella frågor. Det sista Lena hann göra innan hon lämnade sin anställning, 
några månader före sin död, var att i februari förra året skriva en skrift: Vad 
vill Socialdemokraterna att svensk ekonomi präglas av 2025? Jag tycker att vi 
verkligen ska ta vara på Lenas tankar, för både hennes hjärta och hennes 
hjärna kommer vi att ha med oss under lång tid framöver.

Förra året avled också Jeanette Olsson, som under 1990-talet bland annat 
var med och startade nätverket Tjejligan, en viktig kraft för att mobilisera 
kvinnor i facket. Det minns Stig Malm väl, för det var under din tid som 
det bildades – det kanske behövdes då.

Lämnat oss har också de tidigare medarbetarna Staffan Connysson, Ragne 
Bejming, Harry Wilkenstedt, Sven-Olof Hägglund, Birgit Efraimsson och Lena 
Jeanneret.

Vi tackar alla våra kamrater för deras insatser, och jag föreslår att ni alla 
reser er och vi hedrar deras minne med en stunds tystnad.

Öppningstal
Kongressdeltagare! Än en gång varmt välkomna!

Vart fjärde år samlas vi till LOs kongress. Vi gör det precis som nu ofta i 
skolavslutningstider. Vi känner till den förväntan som barn och unga kän-
ner inför sommarlovet. Jag hoppas att ni alla känner samma förväntan nu 
inför LO-kongressen.

Många av er har varit på en LO-kongress tidigare. Men som alltid finns 
det de som är ombud här för första gången. Det är 87 av er som är här för 
allra första gången. Jag hoppas att ni inte ska känna att ni behöver ha nå-
gon läroperiod innan ni vågar ta ställning och kliva upp och argumentera 

– det tror jag inte.
Jag tror inte att Malin från Transport i Karlstad, som är kongressens 

yngsta ombud och är 21 år, känner sig orolig. Jag tror att du känner dig stark 
tillsammans med dina kamrater från Transport och övriga, och vi kommer 
säkert att se dig här i talarstolen.

Det äldsta ombudet är Janne Blomqvist från Pappers. Jag ska inte säga 
hur gammal du är, men jag gläds åt att det i alla fall är någon som är lite 
äldre än jag.

Kongressombud! Ni har ett av de allra finaste uppdragen man kan ha i 
fackföreningsrörelsen: att få representera sina förbund och arbetskamra-
ter i kampen för jobben och för ett bättre arbetsliv. Ni ombud är nu den 
högsta ledningen för Landsorganisationen i Sverige, och det är ni nu under 
fyra dagar. Man kan undra: Är det så märkvärdigt med fyra dagar? Men det 
fantastiska är ju att det ni beslutar här under fyra dagar kommer att vara 
det som är vägledande och som gäller för LO under de närmaste fyra åren, 
så er insats är viktig.

Det ni säger är viktigt. Återigen: Kliv fram! Gå upp i talarstolen! Vi ska 
komma ihåg att den här kongressen är till för oss men i första hand för dem 
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som inte är här. Så höj rösten och tala för era kamrater! Argumentera för en 
bättre arbetsmiljö, för bättre arbetstider, för bättre inflytande, för tryggare 
jobb och för ett bättre liv! Men tala också för dem som har förlorat jobbet i 
krisens spår! Argumentera för full sysselsättning! Ta med er den ilska som jag 

– från alla mina möten med medlemmar runt om i landet – vet finns över låga 
löner, diskriminering och orättvisor! Dela med er av den frustrationen över en 
politik som försämrar löntagarnas villkor! Lägg er i diskussionerna – självklart, 
för det är er uppgift – om hur vi ska nå full sysselsättning, om hur vi ska ha 
det med kollektivavtalen framöver, om sjukförsäkringen, arbetslöshetsför-
säkringen och allt annat viktigt som vi ska diskutera under de här dagarna!

Jag vill att kongressen ska präglas av en framtidstro, när vi diskuterar allt 
ifrån hur vi ska nå det goda arbetet eller det utvecklande arbetet till när vi 
diskuterar hur vi ska agera på global nivå. Vi som är här ska tillsammans göra 
så bra vi kan för att se till att flytta fram löntagarnas positioner. Vi ska steg för 
steg flytta fram positionerna, för att vi ska kunna nå det som vi alla tror på.

Vi ska kunna nå ett arbetsliv som är hållbart, ett samhälle som är jämlikt 
och tar vara på alla människors vilja och förmåga till arbete, ett samhälle där 
klyftorna minskar, helt enkelt ett jämlikt samhälle. Vi vet tillsammans att om 
vi ska nå dit krävs det en stark fackföreningsrörelse. Det finns ingen annan 
samhällskraft som så starkt kämpar för minskade klyftor, för ökad jämlikhet 
och för att flytta fram löntagarnas positioner – en fackföreningsrörelse med 
rak rygg som håller ihop! Då förmår vi göra saker tillsammans, kamrater!

Jag tror att ni är stolta över att vara ombud på LO-kongressen. Jag minns 
att jag kände mig väldigt stolt på min första LO-kongress 1986, när jag var 
ombud.

Det ger en stark känsla av samhörighet, att mötas över förbundsgränserna. 
Vi vet att det är just när vi gör det som vi förmår flytta fram positionerna i 
de stora och viktiga frågorna. Det finns ett gammalt uttryck för det: Enade 
vi stå, söndrade vi falla. Men vi behöver inte tvivla på hur det är inom vår 
organisation. Inför kongressen har vi kunnat ta del av en hel del tidnings-
artiklar på både nyhets- och ledarplats om tillståndet i vår organisation.

Valet av ny LO-ledning har naturligtvis rönt stort intresse. Vi lever i en 
tid då personfrågorna alltid är mycket mer intressanta än politikens innehåll.

Men vi har också mötts av andra bilder, av ett splittrat LO, en organisa-
tion på dekis och en organisation som inte syns i debatten. Är det samma 
bilder? Jag tror att ni liksom jag har andra bilder. Jag tänkte börja mitt öpp-
ningsanförande med att ge några kontraster till de bilderna och peka på de 
utmaningar som vi står inför. Ta frågan om att vi inte syns i debatten, att 
vi lever i medieskugga: Hade det varit sant hade jag fått sova lite längre i 
morse och kommit hem lite tidigare i går kväll. Men det stämmer att vi inte 
kommer ut i medierna riktigt så mycket som vi vill, kanske inte riktigt i de 
frågor som vi vill och kanske inte alltid på det sätt som vi skulle önska. Men 
mot bilden att vi lever i något slags medieskugga kan ställas det faktum att 
LO är väl synligt i medierna och att LO har större genomslagskraft än alla 
andra parter på arbetsmarknaden.

Nu måste jag rikta mig till er som sitter här från de andra organisatio-
nerna, för det beror verkligen inte nödvändigtvis på att vi är bättre på något 
sätt, utan det beror på att vi tar politisk ställning, kanske ibland på ett tyd-
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ligare sätt, och att det inte gillas av alla. Därmed blir vi i någon mening mer 
intressanta, paradoxalt nog mer när vi har en socialdemokratisk regering, för 
då behövs det inte särskilt mycket för att det ska målas ut ett rosornas krig 
på löpsedlarna. Men när vi går med ett fackeltåg genom Stockholms gator – 
ett tåg som når Mynttorget när det nästan inte har lämnat Norra Bantorget 

– då blir det inte ens en notis, fast vi kämpar för det som alla nu säger att 
vi inte kämpade för. Vi kämpade för en bättre arbetslöshetsförsäkring. Vi 
kämpade mot regeringens politik. Men inte en notis i de stora tidningarna!

Är problemet att det är vi som fackliga ledare som inte syns? Då menar 
jag fackliga ledare, fackliga representanter, fackliga företrädare. Jag tror att vi 
alla möts av det när vi är ute bland medlemmarna: Ni syns ju aldrig! Man får 
aldrig se vad ni säger och vad ni tycker! Men det ändå inte där problemet lig-
ger. Det stora problemet är att det är förbundens medlemmar som inte syns.

Jag behöver nästan inte säga mer: Lyssna på det vi hörde från scenen! 
Jenny Wrangborg var inne på det: den arbetsmiljö som våra medlemmar har, 
de arbetsvillkor som våra medlemmar lever under, hur våra medlemmar har 
svårt att få ihop det med ansvar för hem och barn när de samtidigt ska jobba!

Nej, det skrivs aldrig om det i tidningarna.
Det är något som vi måste hjälpas åt att lyfta fram. Det hänger ju på 

oss, vi som är förtroendevalda, om våra medlemmar ska lyftas fram och 
om facket ska bli synligt. Det är vi själva som skapar bilden av facket. Det 
är inte i största utsträckning i medierna utan i mötet med medlemmen på 
arbetsplatsen som man bestämmer vilken bild de har av facket, om våra 
medlemmar tror att det är sant att vi är organisation som inte syns eller om 
de säger ”Jag vet. Jag vet vem som är min fackliga förtroendeman. Jag vet 
minsann vilka som sitter i den fackliga styrelsen på min arbetsplats.” Det 
är bara upp till oss!

Vi vet genom undersökningar att svenska folket i dag har en positiv in-
ställning till facket. Den positiva inställningen ökar, och det finns ett starkt 
stöd för våra värderingar. Allt fler hoppas – säger undersökningarna – att 
facket ska stärkas i framtiden.

Kamrater! Vi har alla förutsättningar att stärka bilden av vår organisation.
Jag tror att vi ska börja med att helt enkelt räta på ryggen. Vi ska vara 

stolta. Vi ska tala gott om oss själva, och vi ska tala gott om varandra! För 
då, om vi gör det, då får vi ett starkare LO!

Hur är det med bilden av ett splittrat LO? Det är väl den bild som har satt 
sig nu inför vår kongress. Mycket har präglats av det faktum att vi inte blev 
överens fullt ut i årets avtalsrörelse. Vi kan säga att vi snubblade på mållin-
jen. Vi gick från representantskapet fullt eniga, så vi snubblade på mållinjen.

Men det är väl också så att det alltid finns ett medialt intresse kring 
detta med personval.

Mot den bilden av det splittrade LO kan sättas det faktum att vi, genom 
vår samordning i avtalsrörelser, har klarat reallöneökningar för förbundens 
medlemmar under många år.

Mellan år 2000 och 2010 ökade reallönerna med 22 procent. Under samma 
period lyckades vi flytta fram positionerna några steg mot mer jämställda lö-
ner, för då ökade lönerna för kvinnor i relation till män från 85 till 88 procent.

Vi har tagit viktiga steg.
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Men hur är det då med LOs styrelse? Är det kanske där vi håller på och 
bråkar och inte är överens? Ja, jag kan lova er att det är många, långa och 
tuffa diskussioner. Men jag kan räkna på ena handens fingrar hur många 
gånger vi har lämnat det styrelserummet i oenighet och hur många gånger 
som någon har reserverat sig mot ett beslut.

Det betyder inte att det inte finns motsättningar mellan förbunden el-
ler mellan yrkesgrupper eller vad det kan vara. Vi kommer också att möta 
det här. Det är klart att det är så. I den här debatten kommer det att vara 
en del tuffa tag.

Men jag tror till exempel att det grundläggande skälet till att vi inte blev 
överens i årets avtalsrörelse inte handlar om ett par tjugolappar hit eller dit. 
Är det något som jag – som har varit ordförande i tolv år och självkritiskt 
kan lägga en del av skulden på mig – kan säga är det att vi kanske inte har 
tagit den diskussionen tillräckligt djupt.

Är det egentligen så, när det gäller jämställda löner, att vi inte har sam-
ma problembild? Är det så att vi inte fullt ut har analyserat problemet och 
att det är där utmaningen ligger? Vi ska kanske inte fundera över om vi är 
splittrade eller inte.

Vi lyckades inte den här gången. Men vi har lyckats många gånger förut. 
Och det kanske är så att man ibland behöver misslyckas för att orka ta yt-
terligare steg och bli ännu starkare. Det är här utmaningen ligger. Det räcker 
inte med att bara säga ja till jämställda löner om vi inte förmår att hitta 
hållbara lösningar. Här är det upp till bevis för oss alla.

Hur är det då med medlemsutvecklingen? Den har det ju varit mycket 
snack om. LO har förlorat hundratusentals medlemmar, ja, inte LO, fast det 
sägs så, för det är ju LOs förbund, och då är det per definition LO. Ja, det 
är sant, och det är väldigt allvarligt. Men bilden av LO som en organisation 
som blöder, en organisation där medlemmarna flyr, den är inte sann – eller 
bilden av LOs förbund, för det är ju ni som organiserar, även om den me-
diala bilden handlar mycket om LO just nu.

Vi vet att vi står mitt i ett generationsskifte. Gamla, välorganiserade 
arbetstagare med fasta anställningar lämnar, och in kommer unga vuxna, 
väldigt ofta med otrygga anställningar som inte har samma fackliga tradi-
tioner som vi hade, och det är på en delvis annan arbetsmarknad.

Titta bara på Kommunal, på skillnaden i organisationsgrad mellan de 
som är anställda hos kommuner och landsting och de som är anställda hos 
privata arbetsgivare! Det är stora skillnader. Industrin har outsourcat mas-
sor till den privata tjänstesektorn.

Vi har en annan arbetsmarknad. Jag säger inte det för att vi ska ursäkta 
oss. Men jag tror ibland att vi behöver ha förklaringarna, så att vi inte bara 
säckar ihop och tänker att det är vi som har varit dåliga. Ni som var med 
vid förra kongressen vet att vi då tog ett handslag. Vi sa: Vi tar ett hand-
slag, det gemensamma ansvaret för att organisera fler medlemmar till vår 
förening. Hur har det gått?

Förbunden – ni – har gjort ett jättebra jobb. Där kan ni verkligen sträcka 
på er. 430 000 nya medlemmar har tillkommit. Men det räcker inte. Trots 
att det är 430 000 har vi en medlemsminskning. Men det är den minsta 
minskningen på tio år! Det är alltså på väg. Jag tror att vi nu har lagt en 
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grund för den nya LO-ledningen och för den nya LO-styrelsen att fortsätta 
jobba med de här frågorna.

I går pratade jag med Ella från Hotell och Restaurang som sa: Vi ökade 
med 500 medlemmar från juni till juli förra året, och vi ligger kvar på sam-
ma medlemsantal. Då ska ni inte tro att Hotell och Restaurang har hållit 
kvar alla de medlemmarna, för de har organiserat massor av medlemmar 
sedan dess, för de har en organisation med stor omsättning. Men de orkar 
upprätthålla medlemsantalet.

Det är alltså på väg att vända. Men det räcker inte, för trots de siffror 
som förbunden visar är det ändå en minskning, och vi måste hela tiden 
jobba vidare.

En annan förklaring är att det är just bland de unga vuxna som vi inte 
klarar av organiseringen. Därför skulle jag vilja vända mig till TCO och 
SACO, för vi har ett gemensamt problem. Vi får ofta höra – det gillar man 
på de borgerliga ledarsidorna och arbetsgivarna att tala om för oss: Tjänste-
män och akademiker är mycket mer välorganiserade, och ni med er samsyn 
med Socialdemokraterna har naturligtvis av det skälet tappat medlemmar.

Men tittar man på åldersgrupp efter åldersgrupp ser man att vi nästan, 
på någon procent när, fast det är lite olika, nästan exakt samma organisa-
tionsgrad bland alla åldersgrupper. Det är bara det att organisationsgraden 
i den yngsta åldersgruppen är hälften än bland de övriga.

Om vi då tittar på LO ser vi att vi har oändligt många fler unga, och då 
dras vår totala organisationsgrad ned.

Men låt oss inte hålla på att jämföra oss varandra, utan låt oss säga: Ja, 
Eva och Göran, vi har ett gemensamt problem. De unga vill inte organi-
sera sig. Ja, de kanske vill, men de gör det inte. Det är kanske för att de som 
elever är medlemmar i Jusek och sedan inte får jobb utan jobbar i Konsum 
eller serverar på någon krog någonstans och tänker: Jag är egentligen jurist, 
så varför ska jag gå med i ett LO-förbund? Men det skulle gagna också dem 
att gå med i facket. Jusek kan faktiskt inte göra särskilt mycket för dem om 
de får något problem på jobbet.

Detta tror jag att vi skulle behöva jobba med tillsammans, för det är 
ett gemensamt problem som vi har inom fackföreningsrörelsen. Det finns 
mycket vi kan göra. A-kasseavgiften vet vi hindrar unga människor som 
är lågavlönade att gå med, om de ska betala betydligt mer. De här frågorna 
finns det mycket mer att säga om, och vi kommer att säga mycket mer om 
det. Men det viktiga är att vi inte förtröttas i organiseringen, att vi hela tiden 
står på tå, att vi säger att vi ska ha fokus på unga – det är bara att jobba på.

Ställ frågan ”Vill du gå med i facket?”, förklara, informera och framfö-
rallt lyssna! Lyssna – på arbetsplatser och i skolor! För vi ska bli många så 
att vi blir starkare. Och vi måste bli starkare.

Men vi är ändå – det kan vi säga också när det gäller TCO och SACO – 
tillsammans världens starkaste fackföreningsrörelse. Det är väl himla bra!

Kamrater! Med den här genomgången har jag velat peka på att vi står 
inför stora utmaningar men också att vi – och det är det som är så häftigt 

– har avgörandet i vår egen hand.
Bilden av facket skapas av oss och våra hundratusentals förtroendevalda. 

Vi vet att man inte minst bland unga vill ta på sig fackliga uppdrag i dag.
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Enighet i de stora och avgörande frågorna beror bara på vår egen för-
måga och vilja.

När det gäller organiseringen har vi, som sagt, byggt en väldigt stabil 
grund för framtiden. Ja, vi har höga ambitioner när det gäller vår egen orga-
nisation. Men vi har höga ambitioner också när det gäller att kunna påverka 
samhällsutvecklingen. Fast vi verkar inte i ett vakuum.

Det handlar inte bara om vår egen styrka utan också om hur omvärlden 
ser ut, vilken omgivning vi befinner oss i. Då får ni ursäkta att jag inte bara 
tänker på den gångna kongressperioden. Under de tolv som jag har varit LO-
ordförande har det varit sex år med socialdemokratisk regering och sex år 
med borgerlig regering – och det är som natt och dag.

Det är klart att vi har valt att vara professionella i vår relation till So-
cialdemokraterna när de sitter i regeringsställning. Vi samarbetar med ett 
politiskt parti. När Socialdemokraterna sitter i regeringsställning, då är vi 
professionella, en part på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna har inte 
heller haft någon anledning att behandla oss annorlunda. Men man har 
öppnat upp för samtal med samtliga parter. Nu har vi haft en borgerlig re-
gering i sex år. Jag tror inte att det var några samtal första året. Jag tror att 
det är fem gånger som jag har träffat Fredrik Reinfeldt under de här åren. 
Då har jag träffat honom ihop med ordförandena för TCO, SACO, Svenskt 
Näringsliv, Företagarna och Sveriges Kommuner och Landsting. Det var en 
timme på en kopp kaffe inför toppmötet i EU på våren. Det är den enda 
gången som Fredrik Reinfeldt har bjudit in, och tror faktiskt inte att han 
har bjudit in andra heller.

’Fredrik Reinfeldt har bestämt sig för att det inte är det organiserade in-
tresset som han vill lyssna till. Han ska ut och lyssna på människor.

Det är jättebra. Men vi som sitter här har fått förtroendet att företräda 
väldigt många människor, och vi har många goda idéer som vi gärna skulle 
vilja föra vidare till den regering som sitter nu. Det är vår skyldighet. Vi kan 
inte sitta och sura och vänta på en socialdemokratisk regering. Det är klart 
att vi blir glada om vi får en socialdemokratisk regering. Men vi måste också 
jobba i relation till en borgerlig regering.

Men det är som om de har beröringsskräck för oss. Jag vet inte riktigt 
vad det beror på. Vi kanske så småningom får veta varför man inte vill träffa 
det organiserade intresset – men ändå talar så väl om den svenska modellen.

Jag får väl säga: Det är i den facklig-politiska samverkan som vi har med 
Socialdemokraterna som vi har en chans att påverka politiken. Det är där 
vi har en chans att vara med och utveckla politiken. Det gör vi nu, och det 
kommer vi att göra i framtiden. Det gör vi, så att vi kan vänta tills vi får en 
socialdemokratisk valseger med Stefan Löfven som statsminister om två 
år – eller hur?

Kamrater! Vi behöver en regering som ser utmaningarna och som också 
handlar därefter. Vi behöver politiker som tar ansvar. Så enkelt är det.

Man behöver också hävda Sveriges intressen i en globaliserad värld, för 
vi står i en situation med allt hårdare konkurrens.

Under kongressen kommer vi att diskutera mycket om vårt program om 
full sysselsättning, och sedan ska vi se till att det förverkligas, steg för steg.

Det är en av de viktiga frågor som jag bara kommer att nämna några ord 
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om här, men vi kommer att jobba vidare med det, för det är det som är vår 
devis på kongressen: Jag vill jobba! Vi vill jobba! Det är självklart eftersom 
det ger oss en försörjning. Men vad är det egentligen som händer med detta 
att man får ha ett arbete? Det ger frihet, och det ger makt, kanske till och 
med lite egenmakt, Karl-Petter!

Frihet och makt – men vi vet också att arbete är det som skapar välfärd 
och som driver samhället framåt. Därför är den här frågan så central.

Men det är ingen självklarhet att få jobba i dag. Arbetslösheten ligger på 
nära 8 procent. Var trettonde som vill jobba kan inte göra det i dag – i ett 
land som, tror jag, har den bästa ekonomin i hela Europa!

Men i dag ifrågasätts arbetsviljan. I dag tycks regeringen tro att den som 
är arbetslös behöver ha hotet om fattigdom hängande över sig. Den som är 
arbetslös möts i dag av ifrågasättande när han eller hon inte kan eller får 
arbeta. Den som drabbas av sjukdom riskerar också att få sälla sig till de ar-
betslösas skara, fast man kanske fortfarande är sjuk och står utan inkomst.

Den som är långtidsarbetslös kommer in i fas 3, där många känner sig 
djupt kränkta av den behandling som de får. Deras arbetsvilja tas inte till 
vara eller också tas den till vara och de arbetar men får inte lön för det arbete 
som utförs. Vi vill jobba! I en tid som den vi nu lever i finns det anledning 
att verkligen upprepa det gång på gång.

Ernst Wigforss, en legendarisk socialdemokratisk finansminister och ide-
olog, myntade ett uttryck som jag tycker är så fantastiskt: ”Folkets vilja till 
arbete är nationens viktigaste tillgång”. Vi vet att det är arbete som bygger 
Sverige starkt. Vi vet därför att kampen för full sysselsättning är så avgö-
rande för ett Sverige som blir starkare och jämlikare och där vi verkligen 
kan se framtidstron blomstra.

Beträffande detta med arbete: Det har blivit lite intervjuer så här på slut-
tampen, och det var en journalist som frågade: Wanja, tycker du att arbete 
är en mänsklig rättighet? Jag tyckte att frågan var lite märklig. Ja, det är det 
ju. Så sa jag till journalisten, för hon hörde av sig lite senare: Jag tyckte att 
din fråga var konstig, så jag gick faktiskt och slog upp och tittade vad som 
egentligen står i FN-stadgan från 1948. I artikel 23 står det: ”Var och en har 
rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande ar-
betsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet”.

Arbete är en mänsklig rättighet också i vår regeringsform, i vår lagstift-
ning, där det står: ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bo-
stad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa.”

Regeringen har på sin hemsida förtydligat detta med de mänskliga rät-
tigheterna och sagt att det inte är en ovillkorlig rätt men att det är, säger 
de, ”en skyldighet för staterna att vidta åtgärder som syftar till att avskaffa 
arbetslösheten.”

Tycker ni att man kan säga att regeringen gör vad den kan för att den 
som vill och kan ska få arbeta? Tycker ni att regeringen uppfyller skyldig-
heten att vidta åtgärder för att avskaffa arbetslösheten? Vad säger ni? Nu är 
det dags för kongressens första omröstning! Gör regeringen vad den kan? 
Vad tycker ni?

Kongressdeltagarna: Nej!
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Det behövdes verkligen ingen votering för att komma fram till det be-
slutet! Nej, regeringen gör verkligen inte vad de kan. Jag kan i det här sam-
manhanget inte låta bli att säga något om Reinfeldts väldigt obehagliga ut-
talande häromveckan. Ni har säkert hört det allihop, men jag ska läsa det, 
så att det blir korrekt: ”Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett 
läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet 
så har vi mycket låg arbetslöshet.” Det är många fel i det korta uttalandet, 
Fredrik Reinfeldt!

För det första: Förneka inte att vi har massarbetslöshet i Sverige! Vad ska 
man annars kalla det när åtta procent är arbetslösa?

För det andra: Till misstänkliggörandet av dem som inte jobbar lägger 
vår statsminister nu misstänkliggörandet av särskilda grupper. Vilka är det 
som inte är ”etniska svenskar mitt i livet”? Jo, det är våra unga vuxna. Det är 
de äldre. Det är det jag egentligen inte tycker om som begrepp: icke-etniska 
svenskar. Vad är det för konstigt begrepp? Det är alla de som har kommit 
till vårt land men har sitt ursprung i andra länder. Han pekar ut den grup-
pen: Ja, där är visserligen arbetslösheten hög, men det bryr vi oss inte så 
mycket om – för etniska svenskar mitt i livet är det bra. Det bär mig emot 
att använda begreppen som jag gör nu. Det är inte värdigt en statsminister 
att uttrycka sig på det här sättet.

Jag har ingen som helst anledning att tro att Sveriges statsminister i grun-
den avviker från synen om människors lika värde. Men att han har spelat 
främlingsfientliga krafter i händerna blev snabbt tydligt, inte minst på nätet. 
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson var förstås snabbt ute med beröm.

Kamrater, kongressdeltagare! Om kampen mot främlingsfientlighet och 
rasism – nu lämnar vi statsministern därhän, för jag har ingen anledning 
att tvivla på att han i grunden tycker att människor har lika värde, fast det 
är viktigt att fundera över hur vi uttrycker oss – vill jag än en gång säga 
detta. Det är så självklart att vi aldrig kan acceptera främlingsfientlighet 
och rasism var den än dyker upp. Vi kan aldrig acceptera att människor 
spelas ut mot varandra. Vi kan aldrig acceptera att någon uttrycker förakt 
för andra människor.

Nu finns det rasistiska och främlingsfientliga partier i stort sett i varje 
parlament i Europa, och sedan förra valet har vi det också i vårt eget. Men 
det är inte skrivet i sten att de ska finnas där.

LO-förbunden har tillsammans inlett ett långsiktigt arbete mot främ-
lingsfientlighet och rasism. Vi kallar den satsningen Alla kan göra något. För 
vi alla – och jag menar verkligen alla – har ett ansvar för att reagera och 
agera så att inte någon enda kamrat utsätts för förakt eller diskriminering.

Det är ett arbete för att stärka medvetenheten om människors lika värde 
och lika rätt. Och det handlar om vår grundsyn, att alla måste stå upp för 
våra värderingar och våra arbetskamrater.

Det kräver utbildning. I år ska vi utbilda 6 000, för att verkligen ligga rätt. 
Vi kanske ska erbjuda Fredrik Reinfeldt att delta i vår utbildning.

Men det vi ska göra är att ta kampen mot Sverigedemokraterna och för-
passa dem och deras idéer dit de hör hemma, till historiens skräpkammare!

Kamrater! Vi vill ju att Sverige ska vara ett land dit människor kommer. 
Vi ska välkomna människor från andra länder att komma till Sverige, komma 
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hit och arbeta. Vi vill ha arbetskraftsinvandring. Vi vet att det behövs, och 
vi vet att det är bra att människor rör sig mellan länder. Det har bidragit till 
vårt välstånd, och det kommer det att göra också i framtiden.

Men arbetskraftsinvandringen får aldrig leda till att människor utnyttjas 
och exploateras. Det är många av dem som kommer hit från andra länder 
som just gör det. De far illa. Det finns många exempel på hur människor 
verkligen exploateras, blir utan lön och lever en nästan livegen tillvaro, ef-
tersom den nuvarande lagstiftningen gör att de är bundna till en och samma 
arbetsgivare. De riskerar att åka ut om de förlorar det jobbet. Det är själv-
klart att lagstiftningen måste ändras för att förhindra diskriminering och 
utnyttjande. Därför kräver vi likabehandling och lika villkor för löntagare 
på den svenska arbetsmarknaden. Sverige och svensk fackföreningsrörelse 
ska vara en kraft mot exploatering, både i Sverige och i världen i övrigt. 
Fackföreningsrörelsen är ju internationell. Den bygger på att bara om vi hål-
ler ihop solidariskt och stöttar varandra så kan vi verkligen på allvar driva 
våra krav på förändringar.

Jag blir påmind om det när jag ser tavlan på bottenvåningen i LO, där 
det hänger ett gulnat tidningsurklipp. Det är från 1909 och berättar om när 
arbetarna i Sarajevo samlade in pengar till stöd för de strejkande arbetarna 
i Sverige under storstrejkens tid. Den tavlan påminner verkligen om inne-
börden av internationell solidaritet. Den visar också hur förutsättningarna 
för fackligt arbete skiftar både över tid och mellan länder. Många reagerar 
med förvåning när de ser detta, att LO behövde ekonomiskt stöd från Sara-
jevo. Jag brukar svara att arbetarna i Sarajevo samlade in pengar till oss med 
insikten om att om de inte gav oss stöd skulle det antagligen försvaga dem.

Det är det som är solidaritet. Man stöttar varandra i insikten om att vi 
har betydelse för varandra. Det är ur det gemensamma intresset som soli-
dariteten föds.

Vi upprörs över villkor som vi kan se för kvinnor som arbetar i välbe-
ställda människors hem, långt från sina hemländer och familjer i stora delar 
av världen. Det är också helt oacceptabelt att arbetare dör i stenlunga, dör 
en för tidig död, för att vi i västvärlden ska få jeans som är stentvättade eller 
att byggnadsarbetare dör på grund av bristande säkerhet vid arenabyggen 
för att vi ska få njuta av sportfester. Vi blir ilskna och bestörta när vi nås 
av beskedet att ännu en fackligt aktiv som kämpar för sina medlemmars 
arbetsvillkor i Colombia, i Guatemala, som nu är aktuellt, eller i något an-
nat land har fått offra sitt liv i kampen för våra gemensamma intressen. Vi 
blir upprörda därför att vi ser oss själva i dem.

Facklig sammanhållning över gränserna är också i vårt eget intresse. Ge-
mensamt arbete och samarbete är en grundförutsättning för att vi arbets-
tagare i olika länder inte ska spelas ut mot varandra.

Det handlar, kamrater, om det fackliga löftet. Det fackliga löftet är inte 
nationellt. Det fackliga löftet är internationellt. Vi tar strid mot underbuds-
konkurrensen varhelst den uppstår. Och det löftet sviker vi aldrig!

Men vi behöver inte gå så långt för att se svält och misär i dag. I dag är 
25 miljoner människor arbetslösa i Europa.

Många, många löntagare har fått se sin lön sänkt, sin pension sänkt, sin 
pensionsålder höjd och försämrade villkor i många andra avseenden. Sopp-
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köerna växer i Europa, och vi ser dem till och med här. Löntagarna har drab-
bats hårt av den åtstramningspolitik som har förts i krisens namn.

Jag tar inte till överord när jag säger att det är löntagarna som har fått 
bära bördan av finanssektorns framfart och av oförmågan att se konsekven-
serna av de åtgärder som har genomdrivits.

Efter år av nedskärningar tar väljarnas tålamod slut. Väljarnas tillit till 
politiker och etablerade partier och till samhällsinstitutioner har fått sig 
en rejäl törn.

Den ekonomiska krisen har utvecklats också till en kris för demokra-
tin. Valutgången i Grekland och valutgången i Frankrike – även om vi kan 
glädjas över Hollande – innebär att de främlingsfientliga partierna har vuxit 
i båda dessa länder. De högerextrema rörelserna växer. Det har blåst kalla 
vindar länge i Europa, nyliberalismens kalla vindar. Men samtidigt börjar 
det hända något nu. Högervindarna har kanske börjar avta lite.

Nu talas det faktiskt inte längre om bara åtstramningar. Allt fler talar om 
att den negativa, nedåtgående spiralen måste brytas, att ekonomin behöver 
stimuleras för att få igång efterfrågan, att det är ett självklart samband, att 
man inte kan spara sig ur kriser utan måste stimulera ekonomin för att ta 
sig ur krisen. Det är en politik som vi länge har efterlyst.

Inom Europafacket vet jag inte hur många demonstrationer det har varit 
i EUs alla medlemsländer runt om i Europa de senaste åren. No to austerity 

– nej till åtstramningar – har varit slagordet. Först var det John Monks, och 
nu är det Bernadette som står i talarstolarna och skickar ut det budskapet, 
inte bara till folket utan också till de europeiska ledarna.

Nu talar faktiskt också de europeiska ledarna om att det kanske behövs 
en tillväxtplan eller en tillväxtpakt. Där hoppas vi mycket på Hollande, den 
nya presidenten i Frankrike. Han har ju varit tydlig med att han vill stimu-
lera tillväxt, investeringar och starkare efterfrågan.

Det är dags nu att öppna upp och låta nya vindar blåsa i Europa och i 
Sverige!

I krisens spår ser vi konsekventa kränkningar av fackliga rättigheter, 
slutna avtal som inte respekteras, branschavtal som förbjuds eller blir fri-
villiga att tillämpa för företagen.

Det är helt tydligt att våra fackliga rättigheter inte är vunna för alltid. 
Den segern kan man aldrig ta för given, utan den får man alltid kämpa för.

I vårt internationella arbete kämpar vi för likabehandling av arbetsta-
gare. Men också här hemma måste vi försvara och stärka våra rättigheter.

I en intervju nyligen fick jag en fråga. Om det fanns en Aladdins lampa 
som jag fick gnida lite på och ändra tre saker som hade hänt under min tid 
som LO-ordförande, vad skulle jag göra då? Det var självklart för mig att 
direkt nämna EU-domstolens beslut i Lavalfrågan. Det beslutet har gjort 
att vi inte kan garantera likabehandling av löntagare på den svenska ar-
betsmarknaden.

När Sverige blev medlem i EU fick vi den garantin, vet ni, men den vi-
sade sig inte vara mycket värd.

Vi har efter Lavaldomen försökt ställa krav på förändringar i EU-rätten. 
Det är en samfälld europeisk fackföreningsrörelse som kämpar för föränd-
ringar i utstationeringsdirektivet, som kämpar för att vi ska få ett socialt 
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protokoll knutet till fördraget, ett protokoll som visar att om det är oba-
lans mellan marknadskrafterna och löntagarnas rättigheter, de mänskliga 
fackliga rättigheterna, då är det de mänskliga fackliga rättigheterna som 
ska väga tyngst.

Vi har haft och tagit en stor kamp. Men än har inte särskilt mycket hänt.
LO har kontaktat riksdagen och uppmanat till en bredare dialog med de 

fackliga organisationerna. Vi har också skickat ett brev till finansutskottet.
Vi vet ännu inte resultatet av det. Men en sak vet vi, och det är att det 

socialdemokratiska partiet på fredag i sitt verkställande utskott kommer att 
fatta ett beslut om att tillsätta en arbetsgrupp där LO och partiet tillsam-
mans tar fram en strategi för hur vi ska agera här hemma, hur vi ska se till 
att det händer något på europeisk nivå.

Svensk fackföreningsrörelse och svensk socialdemokrati visar tillsam-
mans att facklig-politisk samverkan innebär att vi kan garantera löntagar-
nas rättigheter både på svensk arbetsmarknad och i Europa. Jag tycker att 
det socialdemokratiska partiet är värt en eloge, men vi är också där med en 
spark i baken. Vi ska göra detta tillsammans, och vi kommer inte att ge oss 
förrän det finns ett socialt protokoll i fördraget.

Den fulla sysselsättningen är temat för kongressen: Jag vill jobba! Vi 
vill jobba!

Men den regering som vi har nu har varit tydlig med att sättet att öka 
sysselsättningen är att skapa en låglönemarknad. Det var motivet till dif-
ferentieringen av avgifterna till a-kassan.

Senast i dag uttalades sig Sveriges statsminister på radio. Hörde ni honom 
i morse? Man pratade om huruvida man hade en tilläggsförsäkring eller inte. 
Då sa han: De förbund som har hög arbetslöshet får vara mer aktsamma 
med att driva på arbetslösheten på olika sätt.

Vad tror ni att han menade med det? På vilket sätt kan vi driva på ar-
betslösheten? Vi vet att om vi inte tar ansvar i avtalsrörelserna, då finns 
det en risk att vi driver på, eftersom vi riskerar att vara inflationsdrivande.

Så vad är det han säger? Han säger: Ligg lågt nu! Har ni hög arbetslös-
het i er bransch får ni faktiskt fundera innan ni ställer era krav i nästa av-
talsrörelse.

Men han skulle inte säga så, för han vill inte stöta sig på det sättet. Men 
han har ju andra kamrater som sitter i samma regering, även om jag inte 
vet om de kallar varandra kamrater. Han har andra i regeringen i alla fall.

Där har både Björklund och Lööf varit ute. Björklund sa: Vi sänker ung-
domslönerna med 25 procent. Men Annie Lööf ville vara värst, så hon sa: 
Vi sänker alla löner med 25 procent, alla ingångslöner.

Jag undrar om de har en aning om vad det innebär. Jag undrar om An-
nie Lööf vet – vet hon så är det en skam – att om man sänker lönen för ett 
vårdbiträde med 25 procent kommer det vårdbiträdet, fast hon jobbar heltid, 
vilket långt ifrån alla gör, att ha en årslön som är mindre än Annie Lööfs 
månadslön!

Ja, Annie Lööf, du borde skämmas!
Kamrater! Vi ska stå i vägen. Bertil! Det sa du på kongressen 1996: Vi 

ska stå i vägen. Det sa du. Ja, vi ska stå i vägen för regeringens strävan att 
sänka löner och expandera lågproduktiva branscher. Det ska vi göra efter-



 18 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

som det är en politik som går stick i stäv med vad som är bra för Sverige. 
Vi vet att det inte är så vi bygger Sverige starkt. Man bygger inte Sverige 
starkt med låga löner.

Vi vet att man bygger Sverige starkt med kunskap och kompetens. Och 
vi har högre ambitioner än så. Vi vet att det är trygga människor som vå-
gar mest. Vi går inte på deras politik om att hungriga vargar jagar bäst. Nej, 
trygga människor behöver inte jaga. Men trygga människor vågar. De vågar 
byta jobb. De vågar utbilda sig, eftersom de vet att de har ekonomisk trygg-
het under den tid man är arbetslös. Vi vet att det är kunskap som stärker 
svensk konkurrenskraft. Det är kunskap som bygger framtiden – inte låga 
löner. Det är konstigt att en regering inte kan begripa så enkla samband!

Nu, kamrater, befinner vi oss mitt i en avtalsrörelse. I mitt manus står 
det att vi ska kämpa för Byggnads, som är mitt i en konflikt. Men det be-
höver jag inte säga nu, för nu kan vi gratulera Byggnads. Vi kan gratulera 
Byggnads för att ni har gjort upp! I dag på förmiddagen var Torbjörn Jo-
hansson där och skrev under protokollet, tror jag. Då visar ni också hur fel 
Svenskt Näringsliv har när de i dag går ut med ett av sina nyhetsbrev – det 
var lite dåligt tajmat – och säger att Byggnads är så fyrkantiga att de inte 
är beredda att göra eftergifter i en enda fråga. Även om jag tror att det är 
duktiga förhandlare – det ska det väl bli om man tror vad det ska bli sedan 

– tror jag inte att ni fick igenom alla era krav, för det är ju inte så det är i 
förhandlingar. Men ni lyckades göra upp i dag.

Hotell och Restaurang har inte lyckats, för ni har en motpart som inte ens 
vill förhandla. Motparten säger precis det man säger från Medlingsinstitutet 
och från Svenskt Näringsliv. Vi har aldrig sett så samordnade arbetsgivare 
eller snarare aldrig sett så hårt styrda arbetsgivare!

Jag vet – för jag stod och snackade med Torbjörn här innan – att ni var 
nästan framme. Ni var överens med er motpart. Men då kommer Svenskt 
Näringsliv lallande, och så drar de undan och säger: Det där får ni inte för 
att ni är överens om det. Vi vet att Svenskt Näringsliv har gått till medlarna 
och sagt: Räkna ut att detta bara blir 2,6! Vi vet att Svenskt Näringsliv styr. 
Men det är oroande när ett medlingsinstitut – som har till uppgift att medla 
och hålla sig till en samhällsekonomisk ram – till och med på tiondelen 
säger samma siffra som arbetsgivarna trär upp på ett radband. Då blir det 
inga förhandlingar. Då har vi inga självständiga parter i Sverige. Och det är 
allvarligt för den svenska modellen.

Det finns fortfarande förbund som inte har förhandlat färdigt. Hotell 
och Restaurang kanske kommer att tvingas ut i konflikt. Ni har i alla fall 
varslat om en konflikt. Jag tror att ni inget högre önskar än att det ska leda 
till att er motpart vill sätta sig vid bordet och komma överens. Jag vet att ni 
är duktiga förhandlare, och jag vet att ni är beredda att ta ert ansvar. Men 
motparten är det inte.

Ni ska veta att ni har allt vårt stöd. Er kamp är vår kamp, Ella!
Kamrater! Det saknas sannerligen inte utmaningar för oss.
Nu tänker ni: Nu får hon snart sluta – nu vill vi komma i gång. Men jag 

vill ändå avsluta med en fråga, en utmaning som vi talar alldeles för lite om.
Det är det som handlar om hur vi ställer om till ett hållbart samhälle. 

Det handlar om hotet mot vår miljö, hotet mot vårt klimat. Och det hand-
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lar om en oerhört snabb befolkningstillväxt som får konsekvenser för jor-
dens resurser.

Då kan vi inte fortsätta att leva som vi gör, för det bygger på att miljoner 
och miljoner andra människor lever i fattigdom och armod, om vi ska fort-
sätta att ta för oss så mycket av jordens resurser som vi gör i dag.

Det är ett hot som vi måste ta på allvar. De kommer naturligtvis inte att 
tycka att det är okej. De vill också ha. Och varför ska de ha mindre än vi?

Är det vår livsstil, vår livsmodell, som går som en löpeld över världen, då 
undrar jag vad kommande generationer kommer att tycka om oss.

De kommer att peka på oss och säga: Ni visste. Ni visste hur farligt det 
här var för vårt klimat – för er livsstil underminerar sakta men säkert kom-
mande generationers möjligheter att leva goda liv. Men det handlar också 
om ett samhälle som drar isär, där ojämlikheten ökar, där klyftorna ökar. 
Det finns ju ett samband.

Boken Jämlikhetsandan, som kom ut förra året, pekade just på att jäm-
likhet är bra inte bara för dem som är mest utsatta, som för stunden har det 
sämst, utan att jämlikhet är bra för alla och att motsatsen, ojämlikheten, 
blir dålig för så många fler.

Ett samhälle som håller ihop – det är precis det vi brukar prata om, Carin, 
när vi diskuterar framtiden i VU och som vi också diskuterar runt LOs styrel-
sebord – förutsätter inte bara en diskussion med en arbetarklass mot en med-
elklass, utan den förutsätter ett samhälle som håller ihop kring goda värden.

Där skulle Sverige kunna ta täten och gå ihop kring ett samhälle som 
tar vara på jämlikheten som ett värde som skapar något gott för alla men 
också tar jämlikheten som en förutsättning för att ta kampen för det håll-
bara samhället.

Vi skulle kunna gå i täten eftersom vi är bäst. Nej, inte är – förlåt! – utan 
har varit bäst i världen på omställning. Vi har lyckats bäst i den ligan. Men 
nu hörde vi häromveckan att vi ligger bland de sämsta i OECD-länderna 
när det gäller a-kassan.

Kan man skämmas för mindre? Det finns kanske de i andra delar av värl-
den som fortfarande tror att det i Sverige är Socialdemokraterna som styr. 
Nej, det är inte Socialdemokraterna som styr, och då blir vi pressade tillbaka.

Vi skulle verkligen behöva ta kampen. Och vi kan ta på oss ledartröjan. 
Jag skulle faktiskt önska – även om jag nu tittar på Carin och ler – att Fred-
rik Reinfeldt tog den kampen. Han var jätteaktiv inför Köpenhamnsmötet 
när Sverige var ordförande i EU. Men sedan har det varit tyst. Han hörs inte. 
Och miljöministern hörs inte särskilt mycket hon heller. Det här är ett be-
kymmer som vi måste ta tag i. Det handlar om vår livsmedelsförsörjning.

Är det rimligt att en tredjedel av det som produceras i mat går i sopor-
na? Nej, det är naturligtvis inte rimligt. Är det rimligt att den andel som 
vi köper in från andra länder av vårt eget livsmedel har fördubblats från 
90-talet? Nej, det är inte rimligt. Det är kanske så att vi världen över måste 
tänka mer närproducerat.

Men det här är frågor som är svåra. Och vi i Sverige och i svensk fack-
föreningsrörelse skulle kunna gå i bräschen för de här frågorna.

Som ni ser finns det hur mycket spännande och intressanta frågor som 
helst.
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Här på kongressen ska vi ta kampen, ta kampen för en politik för jämlik-
het, ta kampen för en politik där vi sätter solidariteten främst, ta kampen 
för rättvis fördelning.

Och sedan ska vi gå ut och genomföra besluten och gå ut och ta kampen 
tillsammans med våra medlemmar, ta kampen med alla dem som kommer att 
bli våra medlemmar. Trots allt är vi världens starkaste fackföreningsrörelse.

Än en gång, kamrater: Välkomna till LOs 27e kongress! Nu drar vi i gång!
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Punkt 2 
Gästerna hälsas, gästernas tal
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Fredagen den 25 maj

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Då har vi kommit till en punkt där 
det är mig en glädje att få hälsa lite gäster välkomna upp till talarstolen.

Vi börjar med Carin, som har suttit här och blivit omnämnd ett antal 
gånger. Det är alltså vår partisekreterare från det Socialdemokratiska arbe-
tarepartiet Carin Jämtin. Välkommen till talarstolen!

* * *

Carin Jämtin, partisekreterare Socialdemokraterna: Tack, Wanja! Det är en 
stor ära att få lyssna på dig, och framförallt är det en stor ära att få vara här 
vid öppningen av den 27e kongressen.

Det känns som en historisk kongress. Alla kongresser är väl historiska, 
men det är lite speciellt när du ska sluta. Vi får fortsätta att jobba ihop. Jag 
ska säga lite mer om det framöver.

Vi samlas här i dag, och det är en stor ära att vara här, eftersom vi har 
det gemensamt att vi tror på det fackliga arbetets styrka och vet att det är 
en garant för ett modernt samhälle som öppnas mot större frihet för alla.

Vi vet också att den facklig-politiska samverkan är en viktig del i detta 
och att den stärks genom ett bra fackligt arbete. Det vi har gemensamt är att 
vi vill jobba för ett jämlikt samhälle som utvecklas i välfärd och solidaritet.

Det finns en massa att säga om Sverige i dag. Det finns mycket att säga 
om Sverige och den utveckling som vi går igenom.

Borgerligheten i Sverige har Wanja redan beskrivit, men jag måste ta upp 
några saker igen. Den tycks totalt ha tappat kontakten med vad människor 
vill ha och vad människor behöver i livet. När man är ung och går i gymna-
siet, då vill Folkpartiet att man ska få mindre resurser och gå kortare pro-
gram. Hittills har man landat i att det kanske egentligen bara är ett år som 
gäller, men möjligen landar de i att det inte behövs alls. Just nu är det ett år.

I arbetslivet, när man kommer ut med lite mindre kunskaper, då står 
Centerpartiet där och säger: Det är inga problem. Det är lugnt. Vi kämpar 
för att du ska få sämre villkor och sänkt lön med en fjärdedel eller kanske 
till och med mer. Vi vet vad vi vill i alla fall, säger Centerpartiet.

Sedan blir man lite äldre, och många startar en familj. Då finns Krist-
demokraterna där för att kämpa mot alternativa familjeformer och mot 
utbyggd förskola. Mot nattis röstade man häromdagen.

Och när man till sist har kommit så långt att man ska pensionera sig 
efter ett långt liv, då står Moderaterna där och ropar: Nej, inte ännu, inte 
ännu! Du måste jobba tills du är 75! Så länge behöver du jobba för att tjäna 
Sverige och tjäna in din lön.

Konstigt nog står de där och undrar: Varför sviktar väljarstödet? Ja, det 
är konstigt – eller hur?

Men, vänner, allt det där kommer Stefan att tala om. Jag vill prata lite 
mer om våra organisationer och våra organisationers styrka. Precis som för 
fackföreningsrörelsen behöver det socialdemokratiska partiet bli större och 
jobba och utveckla vår organisation. Det arbetet och den kampen för att 
stärka våra organisationer, även den behöver göra tillsammans.

Den facklig-politiska samverkan handlar om att varje dag värva medlem-
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mar, genomföra utbildningar, utveckla politiken och göra en massa annat 
gemensamt arbete.

Det socialdemokratiska partiet vinner val bara om vi växer och blir fler 
medlemmar. Och att växa och bli fler medlemmar gör vi bara genom att 
också samverka på arbetsplatserna. Vi ska värva fler, för utan ett starkt 
folkrörelseparti vinner vi inte val, och vinner vi inte val förändrar vi inte 
Sverige i mer jämlik och rättvis riktning.

Vi ska hjälpas åt att värva fler och bli större också i det socialdemokra-
tiska partiet. Jag vet att ni jobbar med detta i fackföreningsrörelsen, och 
jag vill att vi hjälps åt och byter metoder med varandra. Vi ser nu att många 
går med i de socialdemokratisk partiet. Jag tror att det beror på att många 
är förbannade på det Wanja beskrev tidigare, men många är också förban-
nade på andra orättvisor i Sverige och i världen.

Många vill helt enkelt vara med och bidra och utveckla politiken och 
göra sin röst hörd. Därför söker man sig till arbetarrörelsen. Därför söker 
man sig till en facklig organisation eller till det socialdemokratiska partiet.

Nu gäller det att vi tillsammans – för det är vi som i dag är aktiva som 
har det ansvaret – tar emot alla nya medlemmar och ser till att de har möj-
lighet att påverka politiken och utveckla partiet och ser till att politiken 
också förändrar samhället.

Vi vet alla att det där med att ta emot nya medlem är kul men inte all-
tid så lätt. Därför behöver vi hjälpas åt för att bli bättre på att verka för att 
socialdemokratiska partiet blir Sveriges mest öppna, nyfikna och framtids-
inriktade parti. Det gör vi bara när vi har stärkt den facklig-politisk sam-
verkan lokalt och nationellt men faktiskt också globalt.

Vänner! Några ord om föryngring: Föryngring är en utmaning för alla 
våra organisationer. Jag ser några ungdomar här. Jag tror att Malin från Karl-
stad sitter där borta. Jag ser några andra ungdomar som är unga i ansiktet. 
Men jag ser många som är unga i själen. Men visst är det väl så att vi behöver 
några till som är unga också enligt körkortet eller passet.

Vi ska värva ungdomar med den insikten att unga människor, unga med-
lemmar i partiet men också unga medlemmar i fackföreningsrörelsen, tror 
jag, är ledare i dag i den kunskap och kompetens de har men också kommer 
att vara ledare mycket längre än vad vi är i våra respektive rörelser.

Föryngring är en förutsättning för att politiken ska utvecklas men också 
för att vi ska kunna leda och förändra landet in i framtiden.

På den förra socialdemokratiska partikongressen sattes ett mål: en fjär-
dedel av alla på valbar plats på alla listor – kommun, landsting och riksdag 

– ska vara under 35 år. På några ställen lyckades man med det, till exempel 
i Norrbotten, där 33 procent av våra socialdemokratiska riksdagsledamöter 
var under 35 år i förra valet.

Vi ska jobba vidare med den metoden i partiet. I de olika fackförbun-
den har ni säkert en massa andra metoder för att föryngra rörelsen. Men 
föryngra behöver vi göra. Och det behöver vi göra genom att också komma 
ihåg följande: De som en gång grundade Landsorganisationen och det so-
cialdemokratiska partiet gjorde det på sin tids premisser och med sin tids 
språk. De hade ambitionen att alltid hitta sitt nya sätt, sina nya samarbeten 
och nya medier, för att nå ut med sina budskap.
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När radion kom användes den. När privatbilismen ökade på 30-talet 
användes valbilar för att sprida budskap. I dag har vi tagit några steg till, 
och många av er sitter säkert och facebookar eller bloggar precis just nu. 
Oavsett vad framtiden för med sig, oavsett vilka nya sätt vi kommer på för 
att kommunicera med varandra, ska hela tiden de första budskapen som 
skickas i Sverige, de första samtalen som förs, handla om jämlikhet, frihet 
och solidaritet i det vardagliga livet varje dag. Det ska handla om hur hela 
arbetarrörelsens löfte om ökad frihet för alla står starkt och kanske är det 
mest moderna budskapet än i dag.

Vänner! Jag vill påminna om att vi tillsammans behövs i dag mer är 
någonsin. Precis som Wanja sa tidigare vill jag påminna om hur högern i 
Europa i krisens fotspår börjar tala om sänkta löner, sämre rättigheter och 
inskränkningar i fackliga rättigheter.

Det är inte så konstigt. Högerpartierna tar helt enkelt krisen som ursäkt 
för att gå bakåt i tiden och genomföra sin agenda. I den ekonomiska kri-
sens spår följer ökade klyftor och fattigdom, men det följer också att vi sät-
ter andra viktiga frågor, som klimatutmaningarna, på undantag. Det leder 
till att det inte på mycket länge har funnits ett så tydligt behov av samling 
och samarbete som i dag. Och det är min sista och kanske främsta punkt.

Det finns få länder i världen där det facklig-politiska samarbetet har 
fungerat så bra som i Sverige. Det skulle möjligen vara i Norge, säger jag 
och tittar på Roar. Sverige är också ett av få länder som har drivit igenom 
så viktiga reformer i arbetslivet och samhällslivet för allas rätt till arbete 
och för ökad jämlikhet och frihet.

Därför får vi många besök också till det socialdemokratiska partiet där 
man vill att vi berättar om hur modellen har utvecklats här. Då brukar jag 
alltid berätta för dem hur Socialdemokraterna grundades ur den fackliga 
viljan att med demokratin som verktyg ge ett drägligt och fritt liv till alla. 
Jag berättar också om hur vi i dag precis som i framtiden aldrig skulle klara 
att utveckla politiken utan alla de socialdemokrater som också är fackligt 
aktiva. Tillsammans utvecklar vi politiken, och tillsammans för vi det so-
cialdemokratiska partiet till seger.

I dag vill jag så klart speciellt tacka för att vi har fått låna en alldeles 
fantastiskt klok partiordförande från fackföreningsrörelsen. Men det tar 
lång tid innan ni får tillbaka honom – det kan jag lova!

Vänner! Vi visar dem också, när de kommer på besök, hur facklig-po-
litisk samverkan kan fungera i dag. De vet att det på många håll i världen 
fungerar annorlunda, inte minst i USA, där tidigare presidenter har öpp-
nat upp för strejkförbud och på annat sätt, som genom union busting, har 
förföljt fackföreningsrörelsen. Trots att Obama är något öppnare i dag ses 
fackföreningsrörelsen fortfarande som ett lobbyintresse i mängden – ett 
särintresse i mängden, skulle kanske en annan regeringschef ha sagt i ett 
land där vi bor. Även i Sverige är de borgerliga lockade av ett annat makt-
förhållande än i dag. Wanja beskrev tidigare hur Sveriges statsminister har 
träffat LO-ordföranden fem eller sex gånger under sina sex år vid makten. 
Det är faktiskt på gränsen till skamligt.

En och en halv miljon svenskar representerar LOs ordförande. Och stats-
ministern ägnar dem så kort tid! Det kallar jag att nonchalera en av de 
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viktigaste samlade krafterna i hela Sverige å det grövsta. Det kommer inte 
att vara hållbart, för dagens utmaningar kräver, precis som tidigare, att vi 
samlas i vårt relativt lilla land och lyssnar på varandra. Vi behöver samla 
alla samhällsaktörer för att skapa jobb, välfärd och jämlikhet i Sverige igen.

Kärnan i den samlingen finns i den facklig-politisk samverkan mellan 
LO och Socialdemokraterna.

Det är självklart för mig att varje fackförbund såväl som LO centralt ska 
agera för att påverka alla makthavare – varje parti och varje makthavare. 
Och självklart ska man opinionsbilda gentemot hela samhället för sina med-
lemmars bästa. Men vi får aldrig glömma vad vi tillsammans har uträttat 
genom historien, och vi får aldrig tveka om vad vi kan uträtta tillsammans 
in i framtiden.

Det är mitt viktigaste budskap här i dag. Vår omvärld skälver. Utma-
ningarna är enorma. Vi behöver stärka vårt samarbete både lokalt, nationellt 
och globalt. Vi måste vara trogna målen men otrogna medlen, som många 
har sagt före mig.

Vi måste ompröva medlen i samma takt som samhället förändras, detta för 
att vi tillsammans ska bygga ett samhälle i jämlikhet och frihet, ett samhälle 
där vi för kampen för alla människors frihet ännu starkare in i framtiden.

Lycka till med er kongress! Och, Wanja, återigen: Tack för så många år 
tillsammans, på Palmecentret, i SSU och nu, de senaste åren, i partistyrelse 
och VU! Jag kommer att sakna dig.

Lycka till med kongressen!

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Då har vi ytterligare två personer som 
tillsammans ska tala om den insamling som ni känner till att Olof Palmes 
Internationella Center och LO nu drar i gång. Det är en insamling till stöd 
för arbetares kamp världen över.

Stödet går direkt till de projekt som vi har gemensamt med Palmecentret, 
bland annat till stöd till arbetares organisering i Filippinerna, till fackför-
eningar i Zimbabwe och Burma och kvinnoorganisationer i Palestina, bara 
för att nämna några exempel.

Jag uppmanar naturligtvis er alla att ge stöd till Palmecentrets solida-
ritetsfond.

Det kommer att finnas möjlighet att lägga en slant i bössor och så. Men 
jag skulle faktiskt vilja uppmana er att bli månadsgivare. Man behöver inte 
ge särskilt mycket. Jag vet, för jag har suttit i Palmecentrets styrelse tidigare.

Min mamma är sådan. Jag tror att hon ger typ 30 kronor i månaden. Hon 
ger till flera – hon kan inte bestämma sig för en, så hon ger till många. Hon 
ger 30 kronor i månaden. Men tänk, det blir 360 kronor på ett år. Det är mer 
än vad väldigt många andra skulle lägga i en bössa under ett år.

Det behöver inte vara mycket, men just det månatliga bidraget betyder 
väldigt mycket för en stabilitet kring den verksamhet som Palmecentret ge-
nom solidaritetsfonden har byggt upp. Jag hoppas verkligen att vi är många 
som är och blir månadsgivare.

Innan jag ber Jens Orback, som är generalsekreterare för Palmecentret, 
att komma upp tillsammans med Josua Mata från APL på Filippinerna, 
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skulle jag vilja säga några ord om Josua. För att vara artig mot Josua ska jag 
ta det på engelska. Josua Mata är generalsekreterare för Philippine Trade 
Union Confederation APL. Organisationen grundades 1996 och kallar sin 
strategi social movement unionism. Det betyder bland annat att de arbetar 
som en fackförening både socialt och politiskt.

Distribution av hållbar utveckling garanteras.
”Ett rättsinnat självstyrande fredligt Filippinerna, där arbetstagarna har 

makt, demokratiska (strategier) efterlevs inom de ekonomiska, politiska och 
kulturella livssfärerna, där jämställdhet mellan könen erkänns och rättvis 
fördelning av hållbar utveckling garanteras.”

APL har också ett uppdrag, och det är att organisera arbetarna i olika 
former av organisationer, att slå samman dessa organisationer utmed sek-
torsgränser och geografiska gränser.

Vi är mycket glada att du är här i dag tillsammans med oss, Josua. Jag öns-
kar er mycket lycka i framtiden, speciellt eftersom jag vet att ni har ansökt 
om medlemskap i ITUC. Jag hoppas verkligen att ni får det medlemskapet. 
Det är viktigt för er och för oss att ha er som medlem i vår internationella 
fackföreningsrörelse.

Välkommen till LO-kongressen! Och välkommen till talarstolen tillsam-
mans med Jens Orback!

* * *

Josua Mata, APL: Jag framför varma solidaritetshälsningar från APLs fler 
än 40 000 medlemmar.

Det är en ära för mig att vara här idag och hålla tal på er kongress. Den 
skandinaviska modellen, som Sverige arbetat för, har ju varit en inspira-
tionskälla för många av oss.

Det är nästan 30 år sedan som min generation av fackligt aktiva påbörjade 
en historisk resa. Liksom våra föregångare inom den fackliga rörelsen dröm-
mer vi om att omvandla samhället till ett jämställt och rättvist samhälle.

Vi visste att om vi inte kan frånta några få personer deras väldiga kon-
centration av förmögenhet och makt, kan vi aldrig befria de filippinska ar-
betstagarna från att vara fattiga, utan hopp och maktlösa.

Vi visste att för att kunna göra det måste vi samla den kraft som finns 
hos arbetarklassen. Vi behöver en social rörelse som kan mobilisera arbets-
tagarna i alla livets skeden – formellt, informellt, offentligt och privat, de 
som arbetar i landet och de som arbetar utomlands.

Denna dröm ledde 1986 till bildandet av en arbetstagarnas bildningsor-
ganisation – LEARN – strax efter det att Marcos diktatur störtats.

Genom LEARN, och med den nordiska arbetarrörelsens solidariska stöd, 
både den svenska och norska, och då särskilt Landsorganisationens i Sverige 
medlemsförbund Livs och SEKO, och Palmecentret, kunde vi inspirera en hel 
generation ledare på gräsrotsnivå, vilka delade vår dröm om en bättre värld.

Tio år senare ledde vår dröm till bildandet av APL.
APL gick i spetsen för återupplivandet av en social facklig rörelse i landet 

som ett svar på den nyliberala globaliseringen.
1998 blev APL en av grundpelarna på vilka partiet för arbetstagarna – 

AKBAYAN – bildades.
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Idag omdanar vi nu den filippinska arbetarrörelsen genom bredare ini-
tiativ från en enad arbetarrörelse. Genom APL och LEARN, lanserades 
offentligt i april ett nytt och större center för arbetarrörelsen som kallas 
Sentro. Sentro i sin tur agerade som stöd för bildandet av NAGKAISA, den 
bredaste arbetarkoalitionen på över tre decennier.

Samtidigt har vårt parti – Akbayan – blivit ett respekterat vänsterparti, 
som stod i spetsen för arbetstagarnas deltagande på valarenan. Det är nu 
del av den styrande koalitionen.

Vi är fortfarande långt ifrån uppfyllandet av vår dröm om ett annat 
Filippinerna. Men vi har kommit långt när det gäller formandet av de hu-
vudsakliga elementen för arbetstagarnas makt, vilka vi kan använda för att 
börja omskapa vår framtid.

Allt detta möjliggjordes genom det solidariska stödet som gavs från den 
svenska (och norska) arbetarrörelsen. Detta är verkligen ett exemplariskt 
bevis på internationell solidaritet.

Därför hälsar vi alla er i Sverige och önskar er fortsatt framgång i era 
strävanden. Länge leve Landsorganisationen i Sverige! Längre leve den in-
ternationella solidariteten!

* * *

Jens Orback, Palmecentret: Tack så mycket, Josua Mata!
Han är en fackföreningskämpe från Filippinerna, där man tillsammans 

med Livs, SEKO och socialdemokrater i Uppsala har byggt upp bildnings-
förbund som har blivit fackföreningar, som har blir politiska partier – precis 
den resa som arbetarrörelsen har gjort här i Sverige.

Det var väldigt spännande att lyssna till dig, Wanja. Jag tänkte stanna vid 
det du sa om det fackliga löftet och att det fackliga löftet är internationellt.

Jag var för en knapp månad sedan – bara 25 dagar sedan – och lyssnade 
på bland annat Carin på första maj. Då hade facket satt upp det fackliga 
löftet på en stor banderoll, och jag läste det.

Jag läste att om vi alla håller dessa fackliga löften så måste arbetsgivaren 
uppfylla våra krav. Men jag stannade vid det där ”alla”. Vilka är alla? Är det 
vi på den här arbetsplatsen? Nej, det räcker inte, för de andra kan ju bryta 
sitt löfte. Är det vi i den här staden eller den andra staden? Nej, ”alla” är 
mycket större.

Det var för 25 dagar sedan. Men för en vecka sedan var jag på en annan 
plats som jag nu visar en bild på. Det var som att åka förbi utställningslo-
kaler av fängelser, en massa olika fängelser – skulle man kunna tro. Men 
det är arbetsplatser en timmes bilfärd utanför Rangoon i Burma. Om man 
bara vrider huvudet lite – även om det finns en del gröna gräsmattor här – 
ser man bostadsområdet.

Jag skulle ha velat visa en tredje bild, en bild på dem som jobbar här, där 
en tredjedel är barn. Jag träffade rätt många ungdomar, men de ville inte 
visas på bild, helt enkelt av rädsla för att de då inte skulle ha sitt jobb kvar.

På den arbetsplats där de unga flickor som jag träffade jobbade, där jobbade 
3 500 personer. 1 000 av dem var barn. Bara i den här regionen jobbar 100 000 
barn. De jobbar 14 timmar om dagen. De har totalt en timmes rast. De jobbar 
sex dagar i veckan. En gång om året har de möjlighet att träffa sina föräldrar.
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Jag frågade: Vad skulle ni vilja göra egentligen? Vi skulle vilja gå i skolan, 
svarade de. Det är det jag tänker mig är det här med ”alla”.

Jag vet inte hur ofta ni citerar Marx i den här talarstolen, men det är det 
som ”arbetare i alla länder, förenen eder” handlar om. Hur ska vi då göra? 
Det handlar förstås om arbetares organisering i bildningsförbund, i fack-
föreningar och i politiska partier. Jag är väldigt stolt och ärad att leda en 
organisation som bär Olof Palmes namn och som jobbar för mänskliga rät-
tigheter, demokrati och fred.

När jag står här och har möjlighet vill jag verkligen tacka er som är en 
del av Palmecentret. Hälften av våra medlemsförbund är LO-förbunden, 
och det är ni. Jag tackar för ert stöd, men vi behöver mer. Jag är väldigt glad, 
Wanja, att du nämnde detta med att kunna bli månadsmedlem. Förbunden 
kan också betala in pengar.

Jag ser att Lars-Anders Häggström, som är ordförande för Handels, sit-
ter här. Där betalar ombudsmännen en hundring varje månad. Det kanske 
inte verkar vara så mycket. Men det är det största enskilda bidraget till Pal-
mecentrets solidaritetsfond. Förbundet har valt att dubbla varje insats, och 
när vi gör en insats söker vi stöd också från Sida, och då kan vi tiodubbla 
det, så vi kan verkligen göra mycket för pengarna.

Nu har mina tre minuter gått, så jag skulle bara än en gång vilja tacka. 
Vi har en monter här ute, om ni vill höra mer om Palmecentret. Jag hoppas 
att vi kan fortsätta och jobba mer, också med våra bidragsgivare, där Wanja 
är en av dem.

Tack så mycket!

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag vill bara säga tack till Jens och 
Josua. Ett speciellt tack till dig, Josua, för att komma till Sverige och berätta 
om er organisation för oss och visa oss vad solidaritet verkligen handlar om.

Nu får ni var sin ros, som ni såg att jag också gav till Carin. Det är en ros 
som är fair trade-märkt förstås. De får också ett litet gåvobrev där det står: 
Som tack för att du ville framföra en hälsning till LOs 27e kongress sätter 
vi in 1 000 kronor i ditt namn på Palmecentrets solidaritetsfond.

Bättre kunde det väl inte vara?

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Det är alltid en stor glädja att få hälsa 
mina kolleger som är ordförande för de två andra huvudorganisationerna 
eller centralorganisationerna på svensk arbetsmarknad upp till talarstolen 
på vår kongress.

Vi har väldigt mycket gemensamt, många gemensamma frågor. Vi job-
bar mycket ihop inte minst internationellt. Men eftersom alltmer av de 
internationella frågorna också är nationella frågor blir det också ett stort 
samarbete kring viktiga nationella frågor här på hemmaplan.

För första gången hälsar jag Eva Nordmark, TCOs ordförande, välkom-
men till vår kongress. Ordet är ditt, Eva!

* * *
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Eva Nordmark, TCO: Tack så jättemycket för det, Wanja! Det är väldigt gläd-
jande att få vara med. Det är som sagt första gången i min nya roll.

Jag har med mig en varm hälsning till er alla från TCO och TCOs sty-
relse. Vi önskar er en lyckosam kongress och en lyckosam framtid. Som 
Wanja säger: Vi har väldigt många gemensamma utmaningar. Vi har också 
många gemensamma drömmar som handlar om ett hållbart, jämställt och 
framgångsrikt arbetsliv.

När jag tittar på TCO-förbundens medlemmar kan jag konstatera att 
många av dem känner stor lust att gå till arbetet, att jobbet har ett högt 
kunskapsinnehåll, att man också känner att det finns en utveckling och att 
man bidrar med något viktigt. Men det finns stora utmaningar. En sådan 
utmaning är stressen och pressen på våra arbetsplatser.

Då är det inte som när var hemma i Norrbotten i påskas och en släkting 
till mig, som jobbade i gruvan i Gällivare, sa: Ja, du menar som när ni tjäns-
temän springer och stressar mellan möten så att du glömmer kaffekoppen 
i maskinen. Ja, det händer – det kan jag villigt erkänna.

Nej, jag pratar om den skadliga stress som vi har på våra arbetsplatser och 
som drabbar också dem som finns inom LO-förbunden. Det är årtiondets 
arbetsmiljöfråga, skulle jag vilja säga.

Nu visar också Arbetsmiljöverket i en rapport att år 2007 drabbades 
3 000 personer av hjärtinfarkt på grund av just skadlig stress på jobbet. Det 
är främst personal inom skola, vård och omsorg som drabbas. Jag menar att 
det är en oerhört viktig facklig utmaning för oss alla. Kvinnor och män i 
TCO-förbunden jobbar lika mycket heltid, ja nästan. Det gäller innan man 
får barn. Därefter – när barnen är små – är det lika många kvinnor inom 
TCO-förbunden som inom LO-förbunden som går ned på deltid. 50 pro-
cent, det vill säga hälften av alla kvinnor i TCO- och LO-förbund går ned 
i arbetstid när barnen är små. Vi som sitter här vet ju alla vad det betyder 
för kvinnors livslön, kvinnors pensioner och kvinnors karriärmöjligheter.

Det finns positiva tecken. TCOs pappaindex visar att männen ökar sin 
andel av föräldraledigheten. Men det går på tok för långsamt. Vi måste öka 
tempot i jämställdhetsarbetet. Det behövs inte färre pappamånader utan fler!

Det krävs också politiskt ansvarstagande och fler reformer. Jag skulle 
kunna göra listan lång, men tiden medger inte det i dag.

Politiken har ett ansvar och partssystemet har så klart också ett stort 
ansvar.

Men jag vill peka på en annan sak, nämligen att vi inte har möjlighet 
att få full jämställdhet bara genom att förlita oss på politiska reformer och 
avtal, utan vi måste också se till att vi får till attitydförändringar.

Jag är helt övertygad om att en medveten arbetsgivare och medvetna 
arbetsplatser kan göra stor skillnad genom att i vardagen utgå från att man 
delar lika på föräldraledighet, att se till att det finns förutsättningar för ett 
jämställt föräldraskap på våra arbetsplatser både för män och för kvinnor.

Männen måste ta ansvar och utmana normen. Det måste också kvin-
nor göra. Kvinnor måste utmana sig själva och normen och se till att släppa 
ifrån sig en del av makten över hem och barn.

Jag tycker att vi måste prata klartext. Det är bara på det sättet som vi 
kan nå jämställdhet, och vi måste våga utmana gammaldags normer och 



 30 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

värderingar. Hur var och en av oss agerar kommer antingen att påskynda 
jämställdhetsarbetet eller att förhala jämställdhetsarbetet.

Wanja pratade om jobben. Det är en jättestor utmaning – inte minst 
ungdomsarbetslösheten. Det finns mycket att säga om den. men jag tror 
att den mest centrala frågan handlar om att se till att alla unga människor 
under 25 får möjlighet att komplettera sina gymnasiemisslyckanden. Vi vet 
hur viktigt det är att man har en gymnasieutbildning.

Vill se fler och bättre jobb och också en satsning på en omställning mot 
mer gröna jobb. Det kräver näringspolitik och investeringar, innovationer, 
investeringar i forskning, mer utbildning och rätt utbildning och kompe-
tensutveckling för att vi ska kunna utveckla, behålla och ta de nya jobb 
som växer fram.

Hanterar man jobbpolitiken och arbetsmarknadspolitiken och den si-
tuation som vi har i dag på rätt sätt tror jag att vi kan få en positiv rörlig-
het som betyder att var och en kan växa och göra karriär, samtidigt som 
vi skapar bättre tillväxtförutsättningar för Sverige genom att ha en positiv 
rörlighet på arbetsmarknaden.

Efter mig pratar Göran Arrius, ordförande i SACO. När våra tre central-
organisationer är överens, då kan vi åstadkomma väldigt mycket och ha stor 
genomslagskraft. Det visade sig inte minst under vinterns arbete i Europa-
facket, då vi lyckade få bort frågan om en gemensam, lagstadgad minimilön 
från bordet. Samtidigt såg vi till att öka kunskapen och förståelsen för våra 
olika modeller runt om i Europa.

Vi har nu bestämt oss för att samla våra förhandlingsstrategier och sam-
arbeta kraftigare och bättre kring dem för att kunna få bättre genomslag-
skraft och förutsättningar runt hela Europa. Jag är väldigt stolt över det 
arbete som vi gjorde där tillsammans under vintern.

Vårt engagemang för mänskliga och fackliga rättigheter tar inte slut vid 
Sveriges landsgräns, och det internationella arbetets betydelse bara ökar, 
inte minst nu när vi vet att facket är tillbakapressat globalt. Här har vi, 
som Wanja sa, ett väldigt gott samarbete mellan våra centralorganisationer.

På Europanivå måste de fackliga rättigheterna få en starkare ställning, 
och vi ser ett behov av ett socialt protokoll.

TCO är partipolitiskt fristående. Vår devis sedan 50-talet, tror jag, lyder: 
Ingen partipolitik i TCO – men gärna tjänstemannapolitik i de politiska 
partierna.

Det har burit oss långt. Det har gett oss en möjlighet till inflytande och 
att påverka de olika politiska partiernas frågor. Ibland har det också tjä-
nat som en brygga, när vi har lyckats samla partier i olika sakfrågor – att 
komma överens, att vara brobyggaren. Men framförallt kan man säga att 
det med en partipolitisk koppling hade varit omöjligt för oss att ha en så 
hög organisationsgrad på tjänstemannasidan. Vi är världens starkaste tjäns-
temannarörelse.

Utan att jag lägger mig i era ställningstaganden vill jag ändå vara rak och 
säga: För vår del och med våra utgångspunkter kan er partipolitiska koppling 
ibland vara svår att hantera för oss. Det kan göra det svårare att samarbeta. 
Det är något som vi måste hantera, för vi tror på samarbetet och tror att vi 
har väldigt mycket i ett gemensamt ansvarstagande som vi kan bidra med.
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Vi har också mycket i vår historia och våra traditioner att vara stolta över. 
I veckan som gick var jag på Finansförbundets 125-årsjubileum. Det är det 
äldsta förbundet inom TCO. Det var fantastiskt.

Men jag vill också säga: Historia och traditioner kan inte ge oss några 
nya fackliga segrar. Facket måste förändras. Vi måste vara fackliga organi-
sationer i tiden och för framtiden, vara relevanta för dem vi vill organisera.

Vi har allihop stora utmaningar i att nå de unga. Ibland hör jag folk som 
säger: De unga kanske bara inte har förstått hur viktigt det är. Men tänk 
om de har förstått! Jag tror att vi måste ta detta på allvar.

Vår fackliga förnyelse måste handla om en lyhördhet för vad unga män-
niskor behöver, en nyfikenhet på framtiden. Jag tror att det måste handla 
om att vi är modiga att utmana oss själva, våra fackliga strukturer och våra 
arbetssätt.

För mig handlar facklig förnyelse om livsavgörande frågor. Facklig förny-
else behöver vi, för det handlar i grunden om facket, kollektivavtalen, den 
svenska modellen och arbetsvillkoren.

Ska vi kunna påverka och vara starka parter bygger det på att vi har en 
hög organisationsgrad. Ingenting annat är viktigare än det just nu, att verk-
ligen säkra en hög organisationsgrad.

Vi sitter i samma båt. Även för de förbund som växer är det ett stort pro-
blem att det finns förbund som tappar i organisationsgrad. Det är verkligen 
en mycket viktig gemensam fråga.

Här skulle jag vilja rikta mig till er och säga att jag ser fram emot att vi 
kan inspirera varandra i ett förnyelsearbete där vi hittar nya former och 
nya metoder och vågar ompröva. Jag ser väldigt mycket fram emot att få 
samarbeta med er om det.

Det handlar som sagt om organisationsgraden, att vi är relevanta och att 
vi kan skörda nya fackliga segrar. Jag längtar efter de segrarna: jobben till de 
unga, kompetensutveckling, utbildningsmöjligheter så att vi kan växa, göra 
karriär, utvecklas och må bra på jobbet, jämställdheten och situationen för 
alla dem som har tillfälliga jobb.

Vi väntar just nu på regeringens proposition om visstidsanställda. År 2008 
anmälde TCO den svenska regeringen till EU-kommissionen, eftersom vi 
ansåg att vår svenska lagstiftning bröt mot gällande EU-rätt.

Förra sommaren fick vi en delseger i och med att EU-kommissionen 
då gav TCO rätt: Det är inte rimligt att arbetsgivare i Sverige ska kunna 
stapla olika typer av tillfälliga jobb på varandra i all evighet. Och nu väntar 
vi alltså på den proposition om detta som regeringen behöver komma med 
alldeles strax.

Slutligen vill jag också säga: Det ska vara högt i tak – också i a-kassan. Vi 
har ett jätteviktigt gemensamt uppdrag i att se till att få en arbetslöshets-
försäkring värd namnet.

Innan jag lämnar talarstolen vill jag också säga några ord till Wanja.
Du valdes ju till första kvinnliga ordförande i Europafacket år 2007 i Se-

villa. Jag var med i TCOs delegation på den kongressen. Jag var så otroligt 
stolt. Och jag är stolt över allt det du har gjort och över att du har klivit in 
så naturligt i de manliga rummen.

Jag har ganska kort tid i Europafackets styrelse. Men jag har sett den 
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värme och den respekt som finns för dig hos våra kolleger runt om i Europa. 
Den är stark. Det jag framförallt tror att du har bidragit till – som är oerhört 
centralt – är känslan av sammanhållning, att orka ta också de tuffa diskus-
sionerna och se, när vi har väldigt stora olikheter, hur vi då ska se till att 
hitta en väg ut ur detta som gynnar alla och där vi tar ett gemensamt ansvar.

Det har varit viktigt inte minst nu, när vi har en kris i Europa och fack-
et är tillbakapressat och löntagare och kollektivavtal verkligen är tillbaka-
pressade. Där har du verkligen bidragit till en stark sammanhållning. Du 
nämnde Sture Nordh i din inledning. Jag har inte frågat honom, men jag 
känner honom så väl och vet mycket väl hur han ser på ert samarbete. Jag 
kan säga till dig att han har älskat att jobba tillsammans med dig. Han har 
alltid känt både glädje och trygghet i ert samarbete.

Jag vill tacka dig så mycket. Jag vill förresten också säga – det är viktigt: 
Tusan, Wanja, vad du har varit stark, alltså när det har blåst så har hon stått 
där som en träfura från Lule – helt otroligt! Jag är väldigt imponerad av det 
och vill säga att du är en förebild för mig och en förebild för väldigt många 
andra. Stort tack och ett varmt lycka till! Och er alla vill jag önska en fram-
gångsrik kongress och en framgångsrik framtid.

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag vet inte om det är för att jag ska 
sluta, för jag är ju alltid så blödig. Men nu är jag extra blödig. Det är så mycket 
känslor – av kraft, men också av vemod när man ska lämna efter så lång tid.

Stort tack, Eva, för ditt tal!
Jag vill säga två saker, men inte för att kommentera ditt tal. Du pratade 

om partipolitisk tillhörighet. Det var faktiskt ett av skälen – kanske egent-
ligen det främsta – till att det blev två fackliga centralorganisationer. LO 
organiserade alla, och LO såg att det var svårare att organisera tjänstemän. 
Man behöver känna tillhörighet till sin egen grupp, och kanske kände många 
inte den självklara tillhörigheten till det som var den samlade arbetarrörelsen.

Det är en väldigt stor förklaring till hög organisationsgrad.
Vi kan dra frukter av varandra. Vi kan ha nytta av att ni samarbetar lite 

med alla partier och har lättare att ta er in till alla partier, och ni kan ha 
lite nytta av vår samverkan med Socialdemokraterna.

Jag berättade tidigare om de rättvisemärkta rosorna – fair trade, som det 
heter nu. Men jag väljer att säga ”rättvisemärkt”, för jag tycker att TCO ska 
ha en eloge. Nu är inte TCO med i vårt bolag längre. Jag tror att TCO drog 
sig ur 2000 eller strax därefter på grund av ekonomin. Jag hoppas att TCO är 
på väg in igen, för det var faktiskt väldigt mycket tack vare Olle Söderman 
på TCO, som verkligen brann för detta med rättvisemärkt, som vi tillsam-
mans och sedan med Svenska kyrkan bildade bolaget Rättvisemärkt, som 
nu är Fair trade. Jag hoppas att vi får se er där igen.

Nu, Göran, är det din tur! Det är inte lika lång tradition att vi har SACOs 
ordförande på våra kongresser. Anna var den första SACO-ordförande som 
deltog. Hon var så stolt att hon tog med sig mamma och pappa och satte 
dem på första bänk. Men jag tror att du reder dig utan mamma och pappa. 
Du är välkommen, Göran!

* * *
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Göran Arrius, SACO: Kongressombud, representantskap, LO-styrelse, kära 
Wanja och kära övriga gäster! Först av allt vill jag tacka för att jag har blivit 
inbjuden till er 27e kongress. Jag ser det som en som ett tecken på att sam-
verkan mellan fackliga centralorganisationer nu är stabil och tydlig.

Förvisso finns det en hel del frågor där vi har olika uppfattningar, och 
så ska det nog vara också. Men jag skulle vilja säga att det finns mer som 
förenar än som en skiljer.

Som exempel kan jag nämna arbetsmiljön, där jag precis har fått en bok 
som heter Hundra år med skyddsombud, som LO har givit ut. Vi kan nämna 
taket i a-kassan, och jag kan precis hålla med Eva om att samverkan i EU-
frågorna ofta är fruktsam. Där samlar vi vårt stöd för den svenska modellen.

Jag vet också att samverkan lokalt ute på arbetsplatserna ofta är god mel-
lan LOs, TCOs och SACOs förtroendevalda.

En fråga som jag är övertygad om att vi alla kan enas kring och som jag 
uppfattar som tyvärr alltmer överhängande är frågan om demokrati och 
mänskliga rättigheter. Vi kan ofta ta demokratin för given här i Sverige, 
och väl är väl det. Men om man ser historiskt på det är det knappast någon 
längre tid som en verklig demokrati har varit på plats här i vårt land. Jag 
kan påminna er om att det inte är mer än drygt 90 år sedan vi fick allmän 
och lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige.

Ser vi oss runt om i Europa och i världen ser vi att det förvisso har skett 
en hel del positivt sista tiden, och vi är väl alla spända på hur utvecklingen 
i Burma ska gå vidare. Men tyvärr ser vi också en hel del oroande tecken. 
Vi ser att det nu sitter främlingsfientliga partier i allt fler europeiska parla-
ment, och vi har tyvärr ett främlingsfientligt parti även i vår svenska riksdag.

Vi kan se att hbt-personer, romer och andra minoritetsgrupper helt öp-
pet förföljs och trakasseras i länder som tillhör EU.

Vi ser också att det nu i EU i flera länder sitter regeringar och styr som 
inte är valda i öppna val utan är teknokratregeringar. I Grekland kan vi 
konstatera att ett helt öppet nynazistiskt parti nu har tagit plats i det gre-
kiska parlamentet.

Till slut vill bara säga: Utøja. Vi – som alla arbetar för våra medlemmar 
– måste därmed också i alla lägen, varje dag och i varje situation med kraft 
stå upp för demokrati, frihet och alla människors lika rätt!

Slutligen vill jag vända mig till dig, Wanja, och tacka dig för alla år och 
allt arbete i fackföreningsrörelsen här i Sverige och utomlands, givetvis i 
första hand som LOs ordförande i tolv år men även, som Eva  var inne på, som 
ordförande i Europafacket, där du har dragit många lansar för den svenska 
och den nordiska modellen.

Jag vill också så där alldeles personligen tacka dig för det varma välkom-
nande som du gav mig när jag valdes till SACOs ordförande i höstas. Du har 
en värme, ett engagemang och en styrka som jag tycker känns hela vägen 
från Norra Bantorget ned till Gamla Stan.

Jag säger tack till dig, Wanja, och jag säger lycka till från mig själv och 
från SACO. Tusen tack, Wanja!

Jag vill också tillönska er alla en lyckosam kongress och säga ett stort 
lycka till till den nya ordföranden och den nya styrelsen, när ni väl är valda. 
Även jag ser fram mot ett fortsatt gott samarbete i medlemmarnas tjänst.
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Lördagen den 26 maj

Sharan Burrows, IFS sände en videohälsning till kongressen.

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Det var tänkt att vi skulle behandla 
internationella frågor i går, och då sa jag att vi hade det stora nöjet att ha 
Maung Maung, generalsekreterare för FTUB från Burma, här på kongressen.

Det är en organisation som lever i exil men också en organisation som 
jag – med tanke på vad som händer i Burma i dag – är säker på känner att 
detta kanske är det första steget mot ett demokratiskt Burma.

Nu är jag mycket glad att kunna ge ordet till Maung Maung för att få 
höra hans perspektiv på situationen i hans älskade land Burma.

* * *

Maung Maung, generalsekreterare FTUB Burma: Bröder och systrar, jag vill 
gratulera er alla till er 26e stadgeenliga kongress som samtidigt på sätt och 
vis är den 26e milstolpen på ”föreningsfrihetsvägen” i Sverige.

I FTUB känner vi oss hedrade av att ha fått möjlighet att tala på detta 
prestigefulla möte.

FTUB vill också berätta för kongressen vad som nu pågår i Burma/My-
anmar. Ett av de huvudsakliga skälen till förändring har varit det ihärdiga 
arbete som görs av den internationella fackföreningsrörelsen som LO, Sve-
rige och dess medlemmar är avgörande deltagare i.

Efter den internationella fackliga solidaritetsrörelsens energiska och 
mångåriga arbete har U Thein Seins regering, som ersatte militärjuntan, 
tillkännagivit lagar som bör göra det möjligt för löntagarna att bilda fack-
föreningar i Burma/Myanmar. Regeringen har också lovat avskaffa tvångs-
arbetet och straffa dem som är ansvariga för det, i synnerhet militären.

Vi tackar alla svenska LOs medlemmar som ställt sig bakom den inter-
nationella enhetens samarbete med oss inom ILOs arbetstagargrupp och 
IFS under de årliga ILO-konferenserna. Detta solidariska stöd som ni del-
tagit i stärkte ILO i kravet på förändringar av löntagarnas rättigheter och 
ett stopp för kränkningarna av dem i Burma/Myanmar och på att tvångs-
arbetet måste utrotas. Nu, tack vare att fackföreningarna över hela världen 
varit så bestämda, börjar vi se resultaten.

När vi ser tillbaka på de senaste tjugo åren kan vi identifiera olika etapper 
i ILOs kamp mot regimen och för demokrati och arbetstagarnas rättigheter.

År 1992, när vi började skicka rapporter till ILO, påstod militärregimen 
att alla rapporter om tvångsarbete var felaktiga. Myndigheterna i Burma/
Myanmar anklagade dåvarande FFI för politiska angrepp på bilden av lan-
det och hävdade att ”tvångsarbete inte existerade eller att där det förekom 
berodde det på att det byggde på värderingar och metoder som var knutna 
till den buddhistiska religionen. De påstod också att visst tvångsarbete var 
tillåtet enligt landets lagar. Dessutom anklagade de FTUB för att använda 
ILO som en politisk scen för angreppen på juntan.

Under de här åren uppgav regeringen att ”Fackföreningslagen är en av 
de befintliga arbetsmarknadslagarna som nu reviderats för att möta de nya 
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strömningar som råder i landet och när dessa nya arbetsmarknadslagar träder 
i kraft kommer fackliga rättigheter att gälla”. Regeringen förklarade också att 

”den nya grundlagen kommer att innehålla rätt för alla arbetare att bilda egna 
självständiga fackföreningar i enlighet med det demokratiska systemet. Samt 
att ”efter det att den nya grundlagen tagits fram måste flera lagar ses över så att 
de stämmer med den. Under övergångsperioden kommer emellertid löntagarnas 
rättigheter att garanteras av lagar som fortfarande gäller”. Den övergångsperio-
den kom att vara i cirka 20 år.

År 1993 började FTUB dokumentera kränkningarna av tvångsarbetare 
och konfiskering av mark som tillhörde 13 byar i södra Burma/Myanmar. Det 
hände i Yetagun, offshoreprojektet för gasutvinning, som ägdes av UNO-
CAL, TotalFina, PTTEP och Myanmar Oil and Gas Corporation. År 1996 
lämnade FTUB in en stämning i USA enligt en gammal lag där från år 1789, 

”Alien Tort Statute”. Företagen sa inledningsvis att målet var trams, men i 
april 2005 begärde de en utomrättslig uppgörelse. För FTUBs del inleddes 
och fördes hela målet av USAs fackliga organisationers arbetsrättsadvokater 
som arbetade utan ersättning.

År 1996 lämnade FFI tillsammans med EFS också in ett formellt kla-
gomål till EUs allmänna preferenssystem som gör att EU-länder helt eller 
delvis kan dra in Burma/Myanmars handelspreferenser om landet kränker 
grundläggande löntagarrättigheter enligt bland annat konvention 29.

I den anmälan framhöll de internationella fackliga organisationerna att 
tvångsarbete används i bygget av infrastrukturprogram som finansierades 
av utländska investerare. Samtidigt visade rapporter (insamlade från me-
dia i Myanmar) att omkring 800 000 människor berördes av dessa program.

År 1998, efter det att utredningskommittén publicerat en rapport om 
kränkningar genom tvångsarbete, ändrade regeringen sitt budskap. Den 
började säga: ”Ja, vi har tvångsarbete och barnsoldater, men vi är ett fattigt 
land och befinner oss i ett övergångsskede. Vi behöver tid och vi behöver 
hjälp i våra ansträngningar för förändring.”

Ursäkten fortsatte upprepas under många år. Det var uppenbart att fö-
rekomsten av tvångsarbete inte berodde på att det saknades tekniska medel 
och expertkunskaper utan var en styrkt konsekvens av att det saknades 
verklig politisk vilja att avskaffa tvångsarbete och respektera löntagarnas 
rättigheter.

År 2002 gick militärjuntan med på att ett ILO-kontor skulle få öppnas 
i landet för att hjälpa till att avskaffa tvångsarbetet.

Vi måste säga att det trots ILOs arbete förekommer tvångsarbete i del-
staten Kachin, arrangerat av militären, och att det åtföljs av konfiskering av 
mark, våldtäkter och andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Före ILOs 
styrelsemöte i mars det året undertecknade ILO en överenskommelse med 
regeringen i Burma/Myanmar om att tvångsarbete skulle vara helt utrotat 
till år 2015 med hjälp av en överenskommen handlingsplan. Senare försäk-
rade överbefälhavaren att militären var helt inställd på att straffa de skyldiga.

Om vi på allvar ska ingå i det programmet och följa upp och kontrollera 
tillämpningen av handlingsplanen måste vi, som arbetstagargrupp, vara part 
i diskussionerna. Istället för att bara få ”veta vad som är bäst för er” kom-
mer vi då att se att det finns en uppriktig politisk vilja och då kan vi också 
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hjälpa till att hitta lösningar för finansiella och mänskliga resurser. De fack-
liga organisationerna i Burma/Myanmar/Myanmar kommer att vara mer 
än villiga att övervaka sådana åtaganden eftersom vi vill att människorna i 
Burma/Myanmar/Myanmar ska leva utan att behöva frukta förtryck och hot.

År 2011 begärde arbetstagargruppen att en utredningskommitté skulle 
tillsättas för att granska det ständiga förtrycket av föreningsfriheten i Bur-
ma/Myanmar/Myanmar. Den 10 oktober 2011, strax före ILOs styrelsemöte 
i november, utfärdade regeringen emellertid en ny lag om löntagarorganisa-
tioner. Det gjorde att utredningskommittén om föreningsfrihet fördröjdes. 
När fackföreningar försökte registrera sig avslogs deras ansökningar, märk-
ligt nog, och en del fackliga ledare förhördes och hotades. Ursäkten var att 
ingen registrator hade tillsatts. När en registrator utsågs i mars 2012 blev 
många fackföreningar som försökte registrera sig tillsagda att inte använda 
benämningen ”fackförening” och i stället registrera sig som ”löntagarför-
eningar”. Det accepterade vi inte och vi underättade ITUC, som skrev till 
arbetsmarknadsministern och hörde sig för om situationen. Följden blev 
att arbetsmarknadsministern meddelade ILO-styrelsen att användning av 
namnet ”fackförening” godkändes.

FTUB håller med om att de nya lagarna och förordningarna är ett steg 
på rätt väg, trots att det finns många begränsningar som vi vill se avskaf-
fade. FTUB vill se lokala och regionala fackliga organisationer som står fria 
från myndigheternas inblandning, bestämmelser som främjar kollektiva 
förhandlingar och rätt att organisera och genomföra strejker i de många 
verksamhetsområden som klassats som samhällsviktiga.

Den 6 maj 2012, när vi hade ett möte med ILO-styrelsens delegation 
som kommit tillbaka från Burma/Myanmar, meddelade ordföranden oss 
att arbetsmarknadsministern sagt till delegationen att FTUB kunde komma 
tillbaka till Burma/Myanmar, registrera sig enligt arbetsmarknadslagarna 
och förordningarna om löntagarorganisationer och arbeta som fackförening.

Informationen skiljer sig radikalt från den rapport vi fick i februari 2012, 
från IFS-delegationen, när den kom tillbaka från ett möte med samma ar-
betsmarknadsminister. Ministern hade då sagt till IFS att FTUB kunde 
komma tillbaka och verka lagenligt men att FTUBs generalsekreterare måste 
skriva på ett överklagandebrev till presidenten och erkänna sina brott och 
begära nåd, och att presidenten sedan skulle fatta beslut om det.

ILO-delegationen berättade också för FTUB att arbetsmarknadsminis-
tern begärt att ILO-delegationen skulle arrangera ett möte med FTUB under 
den kommande ILO-konferensen. Vi fick också veta att ILO-delegationen 
begärt att ministern skulle skriva till ILO och bekräfta avsikten att låta 
FTUB-ledare i exil återvända hem och bekräfta att alla anklagelser mot 
dem dragits tillbaka.

Som organisation har FTUB under alla dessa 20 år arbetat för att förbättra 
arbetarnas och småbrukarnas liv. Under den tiden har FTUBs medlemmar 
arbetat underjordiskt och nu är de redo att återvända till Burma/Myanmar. 
Vi meddelade ILO-styrelsens ordförande att vi vill träffa arbetsmarknads-
ministern på ILO-konferensen men att vi vill att ledningarna för ILO och 
ITUC ska sitta med oss vid det mötet.

Medan FTUB deltog i alla aktiviteter från år 1996, blev 32 av våra un-



 G ä S T e r n a  h ä L S a S ,  G ä S T e r n a S  T a L  | 37

derjordiska medlemmar gripna och anklagade för många brott. Fortfarande 
sitter fyra FUTB-medlemmar i häkte men de övriga 28 släpptes i början av 
år 2012. Alla fall rapporterades och diskuterades fortlöpande under ILO-
konferensen.

År 1996 var det år då FTUB och den internationella fackföreningsrö-
relsen såg resultaten av det hårda arbete man lagt ner och såg att juntan 
reagerade. Det året:
 – lämnade de internationella fackliga organisationerna in krav på att Burma/
Myanmar skulle tas bort från EUs allmänna preferenssystem.

 – lämnade FTUB in en stämning i USA om kränkningar av löntagarnas 
rättigheter.

 – lämnade 25 löntagardelegater in klagomål till ILOs 83e internationella 
konferens i juni 1996 och fick igenom tillsättningen av en utredningskom-
mitté för granskning av Myanmars regerings kränkning av konventionen 
mot tvångsarbete, nr 29, från år 1930.

Svaret från juntan blev att förklara FTUB som terroristorganisation och 
dess ledning som terrorister. Jag är fortfarande terrorist enligt beslutet i 
Burma/Myanmar år 2006.

Det här, kamrater, är vad som hänt under de senaste 20 åren och de senas-
te dramatiska förändringarna som skett av regeringens inställning till FTUB.

Alla de positiva resultaten beror på den internationella fackförenings-
rörelsens ihärdiga arbete.

Sedan de ekonomiska sanktionerna upphävts bevittnar vi nu en rad andra 
viktiga händelser och utländska direktinvesteringar strömmar in i ett land 
där rättsstaten är svag. Reglerna för att garantera att företagen respekterar 
ILOs grundläggande konventioner, OECDs riktlinjer för multinationella 
företag och nyligen införda FN-principer om företag och mänskliga rättig-
heter diskuteras fortfarande inte och det är fortfarande långt kvar till att 
de respekteras och upprätthålls.

Den andra avgörande frågan nu, för både regeringen och FTUB, handlar 
om vad som ska hända när FTUB återvänder till Burma/Myanmar.

Om och när FTUB återvänder till Burma/Myanmar antar vi att reger-
ingen kommer att göra sitt bästa för att isolera oss med hjälp av alla regler/
förordningar/föreskrifter och lagar.

FTUB kommer att göra sitt bästa för att utveckla allt fler fristående 
fackliga organisationer och för att de ska bli jämbördiga sociala parter. För 
det kommer vi att behöva stöd från er också i fortsättningen. Vi behöver 
stöd i våra kontakter med arbetsgivarna och för att utforma socialt inrik-
tad utvecklingspolitik, fackliga skolor, yrkesskolor och insatser för full sys-
selsättning etc.

Som land måste vi moderniseras. Men vi vet inte om vi verkligen behöver 
eller vill ha det allra senaste. Som land kommer vi att behöva gå långsamt 
fram för att klara en uthållig utveckling med jämbördiga sociala parter. Tek-
niken för förnybar energi håller på att bli billigare. Givarländerna bör prio-
ritera sitt stöd eftersom jag tror att vårt land kan bli en modell för hållbar 
utveckling. Vi är glada över att Världsbanken och Internationella valutafon-
den hjälper till men är bekymrade över deras misslyckanden på andra håll.
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Vi tackar LO Sverige och dess medlemmar och den internationella fack-
föreningsrörelsen för det ständiga stödet och ser fram emot samarbete i ut-
vecklingen av fackföreningar i Burma/Myanmar och mot att bli en del av 
den internationella solidaritetsrörelsen.

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Tack så mycket, Maung Maung!
Som en symbol för vår solidaritet med er i er kamp för ett demokratiskt 

land, för rättigheter för fria fackföreningar, för arbetarnas rättigheter och 
för mänskliga rättigheter ger vi dig den här blomman.

Vi ger dig också – som vi har gjort till de andra talarna – pengar som 
vi har satt in på solidaritetsfonden på Olof Palmes Internationella Center.

Jag kan försäkra dig att LO Sverige kommer att fortsätta att ge stöd ända 
till den dag som vi kan stå vid sidan om dig i Burma och du är en fri man 
och ledare för en fri fackföreningsrörelse.

Tack så mycket!
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Söndagen den 27 maj

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Det är med jättestor glädje jag hälsar 
nästa gäst välkommen. Jag förstår inte, Gabriel. När jag tittar på dig så blir 
jag nästan tårögd. Jag tycker så mycket om dig. Jag kan tycka om dig som 
person, men jag tycker så mycket om dig för den person du är i den funk-
tion du har.

Gabriel Wikström är sedan förra året ny SSU-ordförande. Jag har sett 
flera SSU-ordförande, och det har alltid varit en glädje att träffa SSUs ord-
förande.

Det har alltid varit en glädje att få sitta och ta debatterna i verkställande 
utskottet och partistyrelsen. Det är sällan debatter i den meningen att vi är 
oeniga. Men det är alltid glädjande att lyssna till SSUs ordförande.

Jag måste säga, Gabriel: Du har en klokskap som gör att jag undrar om 
du verkligen är så ung som du säger att du är. Men du har också en glöd och 
en energi som gör att ungdomen lyser igenom ordentligt.

Du är hjärtligt välkommen hit, och det ska bli en fröjd att lyssna till dig!

* * *

Gabriel Wikström, ordförande SSU: Tack för det fina välkomnandet! måste 
jag säga. Det är faktiskt så jag också skulle vilja börja – med att tacka den 
avgående ledningen för ett mycket gott samarbete genom åren.

Wanja, Ulla och Per! Ni har alltid varit goda vänner till SSU och flitiga 
besökare på våra kongresser: Wanja i talarstolen, Ulla i presidiet med klub-
ban i högsta hugg och Per på något av alla våra seminarier. Ni har varit högt 
uppskattade hos SSU, och jag vill önska er stort lycka till i framtiden!

Jag vill också ta tillfället i akt och tacka inte bara LO utan naturligtvis 
också förbunden för det stöd som ni har varit för SSU i samband med de 
tragiska händelserna på Utøya och i Oslo förra sommaren. Att ni så uni-
sont har visat er solidaritet och ert engagemang i en svår stund har varit 
ovärderligt och en stor hjälp i det sorgearbete som också vi har gått igenom.

När jag ändå håller på vill jag också gratulera den nyvalda ledningen. Vi 
hoppas och tror – inte minst med tanke på ditt tidigare uppdrag, Kålle – att 
samarbetet mellan SSU och LO kommer att vara minst lika gott i framtiden 
som det har varit hittills.

Kamrater! Arbetarrörelsen är en frihetsrörelse. Det yttersta målet för 
oss är människans frigörelse, att alla människor – inte bara några, inte bara 
nästan alla, utan alla – ska vara fria. De ska vara fria att utbilda sig, fria att 
försörja sig och fria att bilda familj, att utveckla sig och att nå sina bästa 
stämningars längtan.

Även högern och liberalerna talar om frihet, men vår frihetssyn är nå-
gonting annat. Vi vill inte bara frihet från förtryck. Vi vill också frihet till. 
Vi vet att det inte bara räcker med att ha de formella fri- och rättigheterna, 
om man inte också i praktiken kan nyttja dem. Och det är denna positiva 
frihetssyn som är grunden för våra gemensamma strävanden.

Att jag står här i dag är också ett uttryck för våra gemensamma strävan-
den, för jag befinner mig här i dag inte bara som ordförande för det social-
demokratiska partiets ungdomsförbund, utan i allra högsta grad också som 
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ordförande för LOs ungdomsförbund. Det förhållandet är ingen stadgefråga, 
någonting man kan fastställa eller avslå genom ett klubbslag, utan det är i 
första hand en fråga om vilja, historia och gemensamma intressen.

Vi tar vår uppgift som Landsorganisationens ungdomsförbund på stort 
allvar. Därför är jag den första att erkänna att vi kan göra mer och att vi 
kan bli bättre. Precis som vi kunde höra i fredagens stadgedebatt fungerar 
samarbetet på många områden väl. Men det gör det inte överallt, och vi 
skulle kunna göra så mycket mer.

Vad det har betytt under 70-, 80- och 90-talen att SSU också har varit 
ett fackligt ungdomsförbund vet vi, och det är inte minst Kålle ett utmärkt 
exempel på. Frågan är vad det betyder på 2010-talet.

I syfte att ta reda på svaret på den frågan har jag, sedan jag valdes för 
snart tio månader sedan, träffat i stort sett alla förbundsledningar inklusive 
LO-ledningen för att diskutera vad de – vad ni – vill ha ut av SSU, vad ni 
vill att SSU ska göra som LOs ungdomsförbund. Det har varit en spännande 
resa, och det har varit intressanta möten. Det har blivit tydligt att nyckeln 
till att SSU också i praktiken, överallt, ska ses som LOs ungdomsförbund 
ligger i att vi uppfattas som relevanta av LO-förbundens unga medlemmar.

För att bli relevanta har vi identifierat tre områden, tre utmaningar, där 
SSU måste bli bättre och där vi skulle kunna göra stor skillnad. Om SSU på 
allvar ska vara ett fackligt ungdomsförbund måste vi kunna erbjuda unga 
fackliga medlemmar möjlighet att utvecklas inte bara i sitt politiska enga-
gemang utan också i sitt fackliga engagemang.

Precis som vi kunde höra i gårdagens motionsdebatt har arenorna där 
man kan träffas över förbundsgränserna blivit färre under senare år. Det 
innebär färre forum där den unga kommunalaren får en chans att träffa den 
unga IF-metallaren eller där den unga medlemmen i Hotell och Restaurang 
får en chans att träffa den unga byggnadsarbetaren.

Här kan SSU göra skillnad. Om man inte möts över förbundsgränserna 
blir kunskapen om varandras situation och livsvillkor sämre och risken för 
missförstånd och motsättningar större.

SSU skulle faktiskt kunna vara den organisation, det forum, som erbju-
der en mötesplats över förbundsgränserna för de unga medlemmarna, och 
det är något vi kommer att erbjuda.

En paradfråga för SSU, inte minst de senaste åren, har varit att driva 
frågan om fler unga på politiska förtroendeuppdrag. Vi har talat om för-
gubbningen av partiet och vikten av att lyfta fram ungdomar. Men det är 
inte bara partiet som lider av ett överskott på tanter och farbröder, utan det 
finns kanske en viss överrepresentation också inom fackföreningsrörelsen. 
Om man som ung ska kunna ta sig fram och göra sin röst hörd är det avgö-
rande att man har ett nätverk som kan ge råd och stöd, att man har kam-
rater att samla kraft hos.

Jag tror att SSU skulle kunna ge just det stödet. Därför ser vi det som 
en självklar SSU-uppgift att stödja och rusta unga fackligt aktiva som vill 
ta på sig fackliga förtroendeuppdrag.

Det är också i den andan som SSU har tagit initiativet till Bommers-
viksakademin, en för partiet, fackföreningsrörelsen och SSU gemensam 
ledarutbildning.
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Den tredje uppgiften handlar om att vara politiskt relevant. Om fler unga 
fackliga ska tycka att det är värt att bli medlem i SSU måste vi lyfta frågor 
som är viktiga i unga fackliga medlemmars vardag. Detta är samtidigt en 
utmaning som vi delar med LO.

Precis som ni alla vet och som Wanja konstaterade i sitt inledningsan-
förande är organisationsgraden bland unga arbetare alldeles för låg. Det är 
mycket allvarligt. Om inte fackföreningsrörelsen lyckas vinna de unga nu 
är det inte troligt att man kommer att göra det när de blir äldre heller. Där-
med är rekryteringen av unga till facket en ödesfråga.

Till en del handlar det naturligtvis om organisation. Det måste bli lättare 
att bli medlem i facket, och det måste bli lättare att byta förbund när man 
byter jobb. Många unga jobbar – när de väl jobbar – på flera jobb samtidigt 
och ofta inte heltid. Detta ställer ofta till problem när man vill bli medlem, 
eftersom det är otydligt vilket förbund man ska gå med i och man inte kan 
vara säker på att få hjälp när man väl behöver den.

Samtidigt som informationen till elever på praktiska program ofta är bra 
är jag inte lika säker på att alla som går teoretiska program får den informa-
tion som de behöver. Detta är ett stort problem, för många av dem som mis-
sas, många av dem som läser natur- eller samhällsämnen eller liknande kom-
mer att hamna i typiska LO-yrken. Alla går inte vidare och blir akademiker.

Här tror jag att LO skulle kunna göra mer. Man skulle naturligtvis kunna 
bli bättre på skolinformation. Men vore det inte bra om man också kunde 
erbjuda unga gymnasieelever en väg in, ett LO-medlemskap som gör att 
man finns med i rullorna, får erbjudande om att gå kurser och redan på 
gymnasiet kan bli facklig aktivist?

Men viktigare än att förändra och förbättra organisationen är det att på 
allvar vara relevant. Och relevant blir fackföreningsrörelsen när den ser och 
lyfter upp de problem som unga upplever i sin vardag. Det är först när LO 
och förbunden talar om den höga ungdomsarbetslösheten, den utbredda 
bostadsbristen eller alla som lämnar skolan utan de kunskaper som de har 
rätt till, som man på allvar kan bli lyssnad till.

Och det är när vi inte nöjer oss med att bara peka på problemen utan 
också presenterar de politiska lösningar som vi på allvar blir relevanta!

Dagens generation unga är den första generation som riskerar att få det 
sämre än sina föräldrar. Svårigheten att få ett jobb, en bostad och en vettig 
utbildning trycker ned en hel ungdomsgeneration. Detta är allvarligt, inte 
bara för de enskilda som drabbas utan för hela samhällsutvecklingen!

Vad händer med en ungdomsgeneration som aldrig på allvar får träda in 
i vuxenlivet? Vad händer med en ungdomsgeneration som inte vågar tro på 
framtiden och vars problem inte tas på allvar?

Jo, den tappar framtidstron, och den vänder sig bort från det gemen-
samma och bort från politiken. Vi kan se detta hända i Spanien, och vi har 
sett det hända i Grekland, där det senaste valet blev en triumf för de poli-
tiska extremisterna.

En förlorad ungdomsgeneration riskerar att bli en förlorad framtid!
Det som ändå är hoppingivande i det djupt tragiska och på samma gång 

kanske det mest absurda är att de problem som den unga generationen upp-
lever i sin vardag är problem som faktiskt går att lösa relativt enkelt.
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Ta bara ungdomsarbetslösheten! Den är rekordhög. Regeringen har sänkt 
arbetsgivaravgifter och momssatser med drygt 21 miljarder kronor, men det 
har knappt skapat några nya jobb över huvud taget, och ungdomsarbetslös-
heten består.

Men om vi skulle leka med tanken att i stället för att subventionera an-
ställningar som redan finns skulle använda dessa 21 miljarder till att anställa 
inom offentlig sektor, då skulle vi på ett bräde kunna skapa 60 000 nya jobb, 
och då är det med löner som är betydligt högre än vad dina medlemmar har 
i dag, Anneli.

Man kan tro att det låter orimligt. Men det är faktiskt precis vad man har 
gjort i Umeå. Ja, det blev inte 60 000 nya jobb i Umeå. Men man har anställt 
200 arbetslösa ungdomar. Man har gett dem riktiga jobb till avtalsenliga 
löner. Man har gett dem en chans att ta sig ur den hopplösa arbetslösheten.

Man kan också ta exemplet Västerås, som råkar vara min egen hemkom-
mun. Där erbjuder man en kombination av halvtidsjobb och halvtidsstudier. 
Man får en möjlighet att samtidigt som man jobbar på ett äldreboende också 
läsa till undersköterska.

Listan på exempel över kreativa lösningar på hur man kan bryta ung-
domsarbetslösheten kan göras mycket längre. Men poängen är att det går 
att bekämpa ungdomsarbetslösheten om bara den politiska viljan finns!

Precis samma sak är det med bostadsbristen. Över hälften av landets 
kommuner har brist på bostäder åt unga. Vi kan diskutera hur man kan 
förbättra bygglovsprocesserna, konkurrensen inom byggsektorn eller hyres-
sättningssystemet. Men grundproblemet är att det saknas pengar och vilja 
att bygga och framförallt att bygga hyresrätter.

Där tycker vi att en spännande lösning skulle kunna vara att använda 
pensionskapitalet till att bygga bostäder. Det har gjorts förut i det här landet 
med mycket goda resultat, och vi skulle kunna göra det igen. Avkastningen 
kanske inte kan jämföras med den man får i goda tider på börsen, men den 
är säker, och den är långsiktig. Och vet ni vad det bästa skulle vara? Jo, att 
vi skulle kunna bygga bostäder åt unga i dag och trygga deras pensioner om 
40 år. Det är väl social ingenjörskonst när den är som bäst!

Kamrater! Det här är exempel på vad vi skulle kunna göra tillsammans, 
lösningar vi skulle kunna komma fram till, om vi bara tillät oss själva att 
lyfta blicken, om vi bara förmådde att lyfta upp ungas problem på den po-
litiska dagordningen.

Svensk fackföreningsrörelse, Landsorganisationen, har haft en unik för-
måga att komma fram till kreativa lösningar på samhällsproblemen. Ni kan 
göra det igen. Men då krävs det att ni bestämmer er för att göra det och att 
ni bestämmer er nu.

En hel ungdomsgeneration kan inte vänta. Om vi ska vara relevanta – 
om arbetarrörelsen ska vara relevant för unga inte bara i dag utan också i 
framtiden – då måste vi handla, och vi måste göra det nu!

Tack för ordet!

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag har hälsat alla gäster välkomna 
till talarstolen. Men helt plötsligt: Nej, men, Karl-Petter, du är ju LOs nya 
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ordförande! Även om du egentligen inte tillträder förrän du klubbar av kon-
gressen i morgon vore det lite konstigt om jag skulle hälsa dig välkommen.

Jag har redan mentalt inom mig tagit ett kliv tillbaka. Jag gör det nu 
också fysiskt. Varsågod, kom in, kom upp!

* * *

Karl-Petter Thorwaldsson, nyvald LO-ordförande: Makt – det får bli mitt för-
sta ord, kamrater. Jag tänker på den diskriminerade, fattiga och arbetslösa 
kvinnan bara några kilometer härifrån som återigen får beskedet att hon inte 
får komma på en anställningsintervju, på vägarbetaren som jag passerade 
på vägen hit, bara några meter från bilar som kör fram i över 100 kilometer 
i timmen, på undersköterskan som nu sitter och väntar på det där samta-
let som kanske aldrig kommer, på chauffören som kämpar för att hålla sig 
vaken efter alltför många mil, på städerskan på ett hotellrum någonstans 
som trakasseras, på den Saab-anställde som dagen före midsommar förra 
året fick reda på att han eller hon inte fick ut någon lön.

Vad är det som bestämmer villkoren på svensk arbetsmarknad? Vad är 
det som avgör hur vardagen ser ut för våra medlemmar? Vad är det som gör 
att utsattheten och otryggheten, stressen och pressen på dem som finns i 
arbetslivet har ökat?

Svaret finner ni i det här talets första ord: makt. Det som slutligen be-
stämmer relationen mellan en arbetsgivare och en anställd handlar om detta. 
Det måste vi våga prata om.

När arbetslösheten ökar, då ökar också arbetsgivarens makt. När a-kassan 
undermineras ökar också arbetsgivarens makt. När anställningsformerna 
blir mer otrygga ökar också arbetsgivarens makt. Och när vårt medlems-
antal och vår organisationsgrad sjunker, då minskar våra möjligheter att 
ställa rimliga krav.

Så kan jag fortsätta.
Vi har varit framgångsrika i att utjämna denna relation och balansera 

arbetsgivarens maktställning. Där vi har en stark lokal facklig närvaro är 
umgänget mer balanserat. Vi har också via den facklig-politiska samverkan 
lyckats få till stånd lagstiftning som sätter gränser för vad som kan anses 
rimligt.

Ni som sitter här vet att vi under de senaste decennierna har förlorat i 
inflytande. Våra medlemmar har en mer utsatt situation i dag. Så kan vi inte 
ha det. Det är därför vi samlas till kongress här i Stockholm detta veckoslut.

Vi ska flytta fram positionerna för våra medlemmar. Det är det uppdra-
get vi har.

Kvinnan några kilometer härifrån heter inte Johansson och får därför 
inte komma på en anställningsintervju. Undersköterskan ska inte vara en 
komponent som arbetsgivaren kan ringa in när de vill. Vägarbetaren ska 
ha mod att ställa krav på en säker arbetsmiljö. Chauffören ska ha rätt till 
vila. Städerskan ska kunna slå larm om hon upplever sig trakasserad utan 
risk att förlora sitt jobb.

Allt detta avgörs av vilken kraft vi kan sätta bakom våra krav. Det hand-
lar om makt, kamrater, medlemmarnas makt. Det är det den här kongres-
sen handlar om!
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Det är också därför helt oacceptabelt att vi inom LO-familjen inte har 
kommit längre när det gäller den stora maktfrågan mellan män och kvin-
nor. Jag tänker på jämställda löner.

Kvinnor är systematiskt och strukturellt felvärderade i det svenska sam-
hället. Kvinnor är inte bara lågavlönade. Kvinnor är felavlönade! Kvinnors 
arbete värderas helt enkelt sämre än mäns.

Det är arbetsgivarna som sätter lönerna här i landet – den makten har 
de. Det har inneburit att kvinnors faktiska lön är – lyssna på den här siff-
ran! – endast 73 procent av vad männen tjänar.

Kvinnors löner handlar också om makt. Vi har all anledning till självrann-
sakan. Vi har låtit detta ske. Vi har inte tillräckligt tagit strid för kvinnors lö-
ner, trots att vi alla är överens om att denna orättvisa inte ska finnas i Sverige.

Redan på LO-kongressen 2000 utropades att LO ska vara en feministisk 
organisation. Vi har kommit en bit på väg. Att vi inte lyckades samla ihop 
oss i den senaste avtalsrörelsen stärker ingen annan än arbetsgivaren. En 
splittrad LO-samordning kring jämställdhetspotter var kanske inte den 
bästa lösningen, men – det säger jag med skärpa – alternativet kan inte vara 
att göra ingenting alls.

Därför säger jag klart och tydligt: Vi ska fortsätta kampen tillsammans, 
kamrater, sida vid sida, män och kvinnor. Vi ska utjämna skillnaderna mel-
lan mäns och kvinnors löner – eller hur?

LO-förbunden har drygt 1 ½ miljon medlemmar. Av dessa är 693 517 kvin-
nor och 809 824 män. Låt mig nämna några av dessa kloka fackliga kamrater: 
Hans, Jonas, Hans, Per-Olof, Lars-Anders, Anders, Hans-Olof, Jan, Mikael, 
Jan-Erik, Jan, Lars, Tobias och Torbjörn. Sedan har vi ju Ella, Anneli och 
Ingela. Och själv heter jag som ni vet Karl-Petter.

Jag gissar att ni anar vad jag är ute efter. Jag rabblade just namnen på 
LO-förbundens ordförande och oss fyra som nu är valda till LOs ledning.

En sak blir ganska tydlig. Hur kloka vi män än är, så är det inget annat 
än ett fattigdomsbevis att det är lika många män som heter Hans eller för 
den delen Jan som det är kvinnor på de yttersta ledarpositionerna i LO och 
LO-förbunden.

Det handlar också om makt – om makten i våra egna organisationer. Och 
det är en fråga vi själva äger, mötesdeltagare. Nej, kongresskamrater är ni. 
Nu är det nästan första maj – det kanske blir det några gånger.

Kanske har åren med Wanja och Ulla invaggat oss i en falsk trygghet om 
att det här med jämställdheten nu är klart. Besluten är fattade, och kloka 
kvinnor leder LO. Men listan med våra namn som jag nyss läste upp visar 
tydligt att vi har lång väg kvar att gå, att vi inte kan luta oss tillbaka och tro 
att jämställdheten löser sig själv. Tvärtom krävs ett systematiskt och struk-
turellt arbete för att göra något åt den här maktobalansen.

Här krävs skärpning, kamrater! Den som tror att jag inte tar allvarligt på 
jämställdhetsfrågorna misstar sig. Vi ska hjälpas åt. Vi ska ha jämställdhet 
i de svenska fackföreningarna!

Svårigheten med att skriva ett sådant här tal är att begränsa sig i de om-
råden som man ska prata om. Ni som känner mig från ABF vet att jag gärna 
pratar om studiecirklar, folkbildning, kultur och utbildning, och det finns 
många andra saker som intresserar mig.
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Och ni som känner mig från till exempel första maj vet att jag älskar 
att fara ut i stora angrepp på våra motståndare, och jag kan vara ganska 
mångordig då.

Men i dag har jag inte tänkt ödsla särskilt mycket tid och kraft på att 
kritisera andra. Den borgerliga regeringen och giriga riskkapitalister inom 
vården har gett oss goda skäl att kritisera, men vi vet ju var vi står i förhål-
lande till detta.

Jag ska bara för tydlighetens skull, så att ingen i efterhand ska kunna 
säga att jag inte sa det, bara slå fast två saker väldigt enkelt.

Regeringen Reinfeldt ska bort, riskkapitalisterna i vård och omsorg också. 
Nu är det sagt och ska verkställas, kamrater. Nu behöver vi inte ödsla mer 
tid på det – eller hur?

Jag vill hellre att vi koncentrerar oss på oss själva, på det vi kan göra 
någonting åt direkt. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Då talar jag om 
hela arbetarrörelsen. Har vi gjort det bästa vi förmår? Kan vi vara stolta och 
nöjda med de svar som vi har på de problem som människor upplever i sin 
vardag? Nej, jag tycker inte det.

Sverige har gått i fel riktning i många år nu. Senast här i veckan kunde vi 
höra att vår a-kassa nu ligger på plats 12, klart under genomsnittet i Europa. 
Vi har en sönderskjuten sjukförsäkring som är helt rättsosäker. Vi kan se 
hur skolresultaten sjunker. Vi tvingas gång på gång bevittna hur våra gamla 
offras på vinstbegärets altare. Listan kan göras hur lång som helst.

Vems är ansvaret? Det fullständigt uppenbara och självklara svaret är na-
turligtvis: de som har fattat besluten. Det ska de förstås ha kritik för. Men 
jag tycker också att vi har ett ansvar. Det kan väl inte bara vara deras fel? 
De sökte ju det mandatet och fick det i valet 2006 och har genomfört den 
politik som har fått så oerhörda konsekvenser.

Vi borde alltså fråga oss varför de fick detta mandat. Hur såg vårt alter-
nativ ut? Varför fick inte vårt alternativ tillräckligt stöd? Hade vi svaren på 
de frågor som medborgarna ställde? Svaret är enligt mig att vi inte hade det.

Här vill jag vända mig direkt till vårt eget parti, det socialdemokratiska 
partiet.

Vi har förlorat två val i rad. Det är naturligtvis oerhört allvarligt. Det 
som är levererat hittills av självprövning och politikutveckling duger inte. 
Det socialdemokratiska partiet kan bättre. Jag hoppas verkligen att den 
nya partiledningen klarar att mejsla fram ett slagfärdigt alternativ till valet 
2014. Och naturligtvis kommer LO i det arbetet att vara både en konstruktiv 
partner och en kärleksfull kritiker.

Men det som kanske bekymrar mig allra mest är att vi har sådan rädsla 
för att visa konfliktlinjerna i politiken. Jag tycker att det känns som om alla 
partier mer sneglar oroligt på sina motståndare och på alla dessa opinions-
undersökningar som vi läser om varenda dag i tidningarna. Alla trängs mot 
mitten. Ingen vågar riktigt sticka ut.

Kommer ni ihåg hur det var i förra valrörelsen? Vi började i en hård 
ideologisk debatt. Sedan smalnade vi av och smalnade av, och sista veck-
orna handlade det bara om vi var för eller emot RUT-avdragen. Det var 
ovärdigt valrörelsen, med massarbetslöshet i Sverige, att det bara handlade 
om RUT-avdrag.
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Det var ju mycket viktigare valrörelse än så – eller hur?
Det som händer om vi gör så är att politiken krymper till en liten debatt, 

och då devalverar vi politiken att följa minsta motståndets lag. De enda som 
tjänar på det är våra motståndare. Då tar de enkla lösningarna över. De svåra 
samhällsproblemen vill man ju inte ta i då.

Det blir helt enkelt bekvämare att låta folk välja skola utan att erkänna 
att det sorterar eleverna. Det blir bekvämare att tassa omkring i skattepoli-
tiken trots att vi vet att det finns sådana behov i vår välfärd. Det är bekvä-
mare att ducka i frågan om vinsterna i välfärden.

Detta är mycket farligt. Det måste få finnas motsättningar. Det är det 
som är demokratins förutsättning. Politiken riskerar att reduceras till ett 
spel. För mig är politik ett redskap för att förändra. Det har alltid varit ar-
betarrörelsens allra främsta gren, kamrater.

Tänk om vi hade reagerat så på 30-talet! Då hade vi aldrig brutit ryg-
gen av massarbetslösheten – eller för den delen på 40-talet, när vi införde 
allmän sjukvård för alla, på 50-talet, när vi efter folkomröstning och med 
en rösts majoritet, en folkpartist i riksdagen, drev igenom pensionerna, på 
60-talet, med enhetsskolan och bostadsbristen, eller på 70-talet, med kvin-
nornas frigörelse.

Alla dessa frågor var enormt komplicerade och utmanande. De rymde 
verkligen stora risker för misslyckande. De fördes också fram i hårda mot-
sättningar. Ändå valde vi att göra det. Så måste politiken fungera!

Vi kan bättre. Svensk arbetarrörelse kan bättre. Nu är det dags att ta 
Sveriges utmaningar på allvar – eller hur?

Jag minns när jag som ung SSUare mötte unga socialister från hela värl-
den. Vi satt ofta i studiecirkelliknande ringar och berättade stolt om den 
svenska modellen och vår generella välfärd. I dag kan jag inte göra det. I dag 
kan ingen göra det – för det är inte längre sant.

Det har till och med Anders Borg insett. Han jämför nu Sverige med de 
sämsta länderna i Europa. Vi har ju bättre statsfinanser än Grekland och 
Spanien, säger han stolt. Ska vi verkligen vara nöjda med det, kamrater?

Det fanns en tid när vi satte en ära i att i varje fråga jämföra oss med de 
bästa länderna. När FN första gången år 1995 utsåg världens mest jämställda 
land var det Sverige som var pristagaren. Vi toppade alla möjliga olika lis-
tor, inklusive att ha flesta telefoner per tusen invånare. Vi var ju bäst i allt!

Ska vi nu nöja oss med något sämre? Vi driver inte längre utvecklingen. 
Politiken har tagits som gisslan av stora koncerner.

Jag är faktiskt djupt kritisk till att man inte har gjort större motstånd i 
debatten om vinster i välfärden. Det är ju, kongresskamrater, inte i första 
hand en teknisk fråga som handlar om kommunala upphandlingar eller 
listor på kvalitet eller tillsynsmyndigheter.

Detta är en djupt ideologisk fråga, som handlar om värderingar och män-
niskosyn!

Jag minns en händelse för många år sedan när jag upplevde välfärden 
i Sverige genom min pappas ögon. Det slumpade sig så att det var samma 
helg som vi fick vårt första barn. Fredagen innan fick pappa ett besked om 
att han hade en fläck på lungan. Han remitterades omedelbart till univer-
sitetssjukhuset i Lund.
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När vi kom dit till rummet – mamma och jag kom efter – var det fullt 
med professorer och läkare som med all sin kunskap granskade röntgenbil-
derna på min pappas lungor. Jag minns hans ord när läkarna hade lämnat 
rummet: Tänk att alla dessa fina professorer bryr sig om mig, en enkel glas-
arbetare från Kosta. Jag kan lägga till att det gick bra både genom att jag fick 
en son och att min pappa inte hade någon allvarlig sjukdom.

Men händelsen har ändå stannat hos mig, orden som min pappa sa den 
gången, alla de som var involverade i det som de trodde var hans sjukdom. 
De hade bara intresse för min pappa. Det var min pappa som de tittade på.

Jag undrar hur det hade varit i dag, nu när vi ska få in privata sjukdom-
försäkringar vid sidan av i systemen. Vi börjar med eliten, som inte kan 
vara borta från jobbet i mer än någon vecka. De är försäkrade först. Sedan 
sprider det sig till dem som är rädda för att få sjukskrivningar.

Men den fråga som vi måste ställa oss, kamrater, är: Vem hade försäk-
rat en pensionerad glasarbetare för den alternativa vård som han kunde få 
i Lund? Det hade ju ingen haft råd att betala. Därför är det alltid vi som 
förlorar när vi leder in marknaden i välfärden. Där ska politiken bestämma 

– ingen annan!
Betalar vi skatt för att den ska gå till våra barns skolgång, då ska den 

gå till våra barns skolgång. Betalar vi skatt för att våra föräldrar ska få den 
bästa omsorgen på sin ålders höst, då ska den gå dit. Betalar vi skatt för att 
vi ska få den bästa sjukvården, då ska den gå dit.

Den ska inte gå till någon ägare som vill plocka ut skyhöga vinster. För 
mig är detta fullständigt självklart. Våra skattepengar ska gå till det de är 
avsedda för. Det måste bli stopp på groteska vinster ur vår välfärd!

Det har de klarat i Danmark, i Norge, i Finland, i Nederländerna och 
i Belgien. Varför i herrans namn skulle vi inte klara det i Sverige? Kan ni 
svara på det! Varför klarar vi inte det?

Jag ska ärligt erkänna en sak. När jag skrev detta – jag tror det var i tis-
dags kväll – var jag orolig och trodde att jag skulle bli ovän med hela LO-
kongressen när jag sa detta om vinster i välfärden. Så jag får väl bara säga: 
Tack för beslutet i dag, för det gjorde livet mycket enklare, kan jag säga!

Kongressdeltagare! Då måste vi gå till facket. Hur är egentligen tillstån-
det för den svenska fackföreningsrörelsen?

Jag tror att det är viktigt att slå fast en sak först. Även om vi har förlorat 
något av vår styrka är vi naturligtvis fortfarande en av världens starkaste 
fackföreningar, om inte världens starkaste.

Strategin från de borgerliga partierna är att strukturellt försvaga den 
svenska fackföreningsrörelsen. Höjningen av avgiften till a-kassan och slo-
pandet av avdragsrätten var oerhört utstuderad hösten 2006. Vi ska veta vad 
de var ute efter – de ville knäcka facket.

Men, kongresskamrater, om vi väljer att förklara hela vårt medlemstapp 
med endast detta missar vi vårt eget ansvar.

Det är lätt hänt att man fastnar i enbart kritiken och därmed reducerar 
sig till offer för någon annans aktivitet. Det är farligt. Det har aldrig varit 
en framgångsrik strategi att be om inflytande. Det passar just fackfören-
ingsrörelsen sällsynt illa att stå med mössan i hand och be en illasinnad 
regering om att få inflytande.
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Jag ska säga er en sak säkert: Regeringen gör precis så mycket den vågar. 
Och vad den vågar avgörs av hur starka vi är. Så enkla är sambanden.

Fackföreningsrörelser världen över, också LO, har blivit mer marginalise-
rade under de senaste decennierna. LO har inte samma tyngd i den svenska 
samhällsdebatten i dag. Så är det.

En del av det kan vi förklara genom globala ekonomiska mönster, en 
förhärskande borgerlig ekonomi och framförallt massarbetslösheten. Men 
det är inte hela sanningen.

Vi har inte lyckats erövra en tillräckligt stark position i den nya miljö 
som har vuxit fram – många talare har pratat om det i dag. Det måste vi 
ändra på. Hur bygger vi då en starkare maktposition?

Svaret är lika enkelt och självklart som det alltid har varit. Det handlar 
om medlemmar, makt och möjligheter – i den ordningen.

Det är förbundens medlemmar som ger oss makt och därmed möjlighet 
att förändra vardagen. Det är hos den enskilda medlemmen allting börjar. 
Som medlem möter man först en förtroendevald. Det är det mötet som är 
så viktigt.

Jag kommer därför att prioritera våra fackligt förtroendevalda. Det är 
där nyckeln finns.

Jag hade själv under drygt 8 år förtroendet att vara fackligt förtroende-
vald på en lokal arbetsplats i Växjö, på Bröderna Hammarstedts verkstad. 
Under varje fikapaus och varje lunch fanns där en levande diskussion om 
stora och små frågor. Där, i det lilla, i dessa enkla, vardagliga möten, växte 
något mycket starkt fram.

Våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna är vår viktigaste resurs. Det 
är de som möter medlemmarna. Jag vet att det kan vara utsatt, ensamt och 
svårt att leva upp till de förväntningar som ställs.

Därför kommer jag att prioritera er, synliggöra ert arbete, vara lyhörd 
för det stöd som ni behöver, finnas ute och lyssna på er.

Kongresskamrater! Det är de lokalt fackliga förtroendevalda som är rygg-
raden i LO, och vi ska göra allt för att hjälpa er i ert arbete – det lovar jag 
att vi ska!

Ni ska ha allt det stöd ni behöver – det är ett löfte. Vi ska bli en ännu star-
kare fackförening i medlemmarnas vardag. Vi ska finnas där medlemmarna 
finns. Vi ska kunna nås på telefon dygnet runt, året runt. Vi ska vara en 
modern facklig organisation som är tillgänglig 24/7, som ungdomarna säger.

En sak till har jag tänkt på. Om vi samverkar, alla vi som är här inne, alla 
fackförbunden, då har vi tillsammans jättestora resurser. Om vi samverkar 
och börjar se mer till varandras styrka, då har vi råd att finnas överallt. Då 
kan vi vara i hela Sverige, på varje arbetsplats, vid varje möte.

Men då måste vi börja samarbeta, kamrater. Ska vi inte göra det nu?
Så till det som – även om timmen börjar bli sen – jag vill lägga allra mest 

tid och möda på att prata med er om. Det är rätten till ett arbete och kam-
pen för full sysselsättning. Det är och förblir vår viktigaste fråga.

Vi satte under 1990-talet upp och nådde målet 4 procents arbetslöshet. 
Det kunde vi vara stolta över – men inte nöjda. Sedan borde vi ha fortsatt. 
4 procent är fortfarande för högt. Nu verkar det tyvärr som om vi ska vara 
nöjda med det dubbla.
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I veckan, kongresskamrater, satte jag kaffet i vrångstrupen när jag läste Da-
gens Industri. Vad stod det där? Jo, man spekulerade i att det inte blir några fler 
räntesänkningar därför att arbetslösheten bara har ökat till 7,8 procent. Det 
stod i tidningen! 8 procents arbetslöshet är alltså inget skäl för att stimulera 
ekonomin! Ärligt talat: Man tar sig för pannan när man läser sådana inlägg.

Man ska kalla saker vid dess rätta namn. Och här behöver jag hjälp. Vi 
har massarbetslöshet i Sverige. Om jag säger det – ni kommer att höra mig 
säga det tiotusental gånger – då hjälper det föga. Men om ni säger det tio-
tusentals gånger, då kommer vi att lära ut till varenda en i vårt land det vi 
verkligen anser om arbetslösheten.

När vi har 382 000 arbetslösa är det massarbetslöshet, punkt slut – el-
ler hur?

Arbetslösheten överskuggar allt annat för att den är så grundläggande. 
Den påverkar allt: den enskilda individens frihet och maktrelationerna inte 
bara på arbetsmarknaden utan också i hela vårt samhälle. Den är också gro-
grunden för framväxten av extremism. Så central är denna fråga.

I början av 1990-talet tvingades arbetarrörelsen prioritera låg inflation. 
Skälet var en lönebildning som hade gått över styr och en kraftigt överhet-
tad ekonomi. Detta förändrade förutsättningarna för möjligheterna att nå 
full sysselsättning.

Det är möjligt – och till och med troligt – att detta steg var helt nödvän-
digt då. Men arbetarrörelsen har sedan dess inte mäktat med att formulera 
en politik som på allvar kan förena hög sysselsättning med låg inflation.

Detta var också, kongresskamrater, grogrunden till att vi förlorade valen 
2006 och 2010. Vi har inte tillräckligt bra förslag i dag heller. Därför måste 
vår viktigaste prioritet vara att arbeta fram en sådan, för arbetslösheten kan 
få förskräckande konsekvenser.

Låt mig ta er tillbaka till andra världskrigets slut. En värld ligger i ruiner 
och har just upplevt en av sina mörkaste stunder. Över 50 miljoner männis-
kor har dött. Nazismens brott mot mänskligheten har chockat en hel värld.

Aldrig igen! Det skulle aldrig få hända igen!
I detta läge samlades världens ledare för att skriva ett dokument. Det blev 

FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna. Människor hade okränkbara 
rättigheter. Inget politiskt system skulle få trampa på dessa rättigheter igen.

Så skulle människovärdet och demokratin räddas. Så skulle freden säkras.
Därför skrevs yttrandefriheten in. Därför skrevs press- och förenings-

friheten in. Därför skrevs det att ingen fick diskrimineras på grund av kön, 
ras, hudfärg, språk, sexuell läggning eller religion.

Men – precis som Wanja sa i inledningen – det var inte bara detta som 
skrevs i de mänskliga rättigheterna. Erfarenheterna från mellankrigstiden 

– arbetslösheten, fattigdomen, vanmakten och utsattheten – hade drivit 
människorna i armarna på de extrema rörelserna.

När samhället vände sina medborgare ryggen, då vände också medbor-
garna samhället ryggen.

Låt mig citera artikel 23, precis som Wanja gjorde i inledningen:
”Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och 

tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.”
Det är den fulla sysselsättningen som tryggar ett anständigt samhälle.
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Detta förstod våra fackliga företrädare redan när LO bildades 1898. Detta 
förstod världens ledare 50 år senare 1948. I dag verkar tyvärr denna kunskap 
vara bortblåst. Alltför få här hemma eller utomlands pratar ens om frågan.

I dag, 60 år senare, slår arbetslösheten i Europa obehagliga rekord. 25 
miljoner EU-medborgare är arbetslösa. Arbetslösheten har passerat 11 pro-
cent. I Spanien och Grekland är arbetslösheten över 20 procent. Ingen ser 
i dag var detta ska sluta. Detta är inte bara en grekisk tragedi. Detta är en 
tragedi för Europa.

Precis som för 60 år sedan växer extremismen. I de senaste valen gick de 
framåt. I Frankrike fick främlingsfientliga Marine Le Pen nästan 20 procent 
av rösterna i första presidentvalsomgången. I Grekland fick ett rent nyna-
zistiskt parti 7 procent.

Läxan gäller än. När samhället vänder sina medborgare ryggen, då vän-
der också medborgarna samhället ryggen.

Det är arbetslösheten och vanmakten som driver människor i armarna 
på extrema rörelser. Det är dags att Sverige slutar bryta mot de mänskliga 
fri- och rättigheterna.

Följ artikel 23! Var och en har rätt till arbete – eller hur?
Låt oss för ett ögonblick påminna oss om hur det ser ut i massarbets-

löshetens Sverige.
 – 384 308 människor är arbetslösa i Sverige i dag. Många, många av dem är 
LO-medlemmar. Det är ungefär 8 procent av arbetskraften.

 – Antalet arbetslösa har ökat med 98 500 personer sedan regeringen Rein-
feldt tog över.

 – Ungdomsarbetslösheten har ökat med 59 400 sedan september 2006.
 – Långtidsarbetslösheten har under regeringens tid ökat med 50 200 personer.
 – Endast var tionde person som får a-kassa får ut 80 procent av den tidi-
gare lönen.

Detta, kongresskamrater, är ett fiasko av sällan skådat slag! Regeringen Rein-
feldts jobbpolitik står vid vägs ände nu!

En sak till om det här: Vad får de arbetslösa i stöd? Ni vet. Alla fackliga 
runt om i landet vet det. Två av tre av dem som är arbetslösa i Sverige får 
ingen ersättning från arbetslöshetsförsäkringen över huvud taget, för de är 
redan utförsäkrade. Vi pratar inte om några tiotusental, utan två av tre är 
utförsäkrade ur a-kassan! Samtidigt gick a-kassan med 23 miljarder i över-
skott förra året.

Detta, kongresskamrater, är inte bara borgerligt. Det är korkat också – 
eller hur?

Striden för den fulla sysselsättningen är vår. Den striden ska vi ta med 
regeringen – inte i första hand för att den är moderat, för den striden ska vi 
ta med alla regeringar, oavsett partifärg. LO ska alltid ta strid för den fulla 
sysselsättningen.

Tanken är enkel och på samma gång genial. Det är en central del av ar-
betsrörelsens positiva arbetslinje som nu rivs sönder.

Taket i a-kassan har inte höjts på tio år. Avgiften till a-kassan har chock-
höjts. Samtidigt har det blivit svårare att kvalificera sig för de olika försäk-
ringarna.
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Den positiva arbetslinjen, som vi har byggt upp sedan 30-talet, har er-
satts av en negativ arbetslinje: piska i stället för morot. Den bygger inte på 
att människor vill arbeta. Den bygger på människor är rädda för att bli ar-
betslösa eller sjuka.

Därför, kongresskamrater: Förväxla aldrig det som högern påstår är en 
arbetslinje med det vi kallar en arbetslinje! De är inte ens kusiner. De är 
varandras motsatser. Glöm aldrig det!

Den självklara kopplingen till sysselsättningspolitiken är den ekonomis-
ka politiken. Under de senaste 30 åren har den internationella ekonomiska 
politiken bestått av fyra hörnpelare: låg inflation, sänkta skatter på höga 
inkomster och förmögenheter, avregleringar av marknader och försvagade 
fackföreningar.

Sverige har i likhet med de flesta västländer följt denna högerinriktade 
dagordning. Men nu har vi 30 års erfarenhet av den politiken och vet fak-
tiskt resultatet. De rika blev rikare. De starka blev starkare. Men de fattiga 
blev fattigare.

Vi vet att den politiken har misslyckats med den viktigaste del som den 
sa att den skulle lösa, nämligen löfte i fråga om arbetslöshet och tillväxt. 
Arbetslösheten är hög i dag i hela västvärlden, och tillväxten, kongresskam-
rater, är lägre de senaste 30 åren jämfört med de 30 åren innan.

Detta är i högsta grad en global fråga, oavsett om man bor i Alingsås, 
Alicante eller Aten. Alla löntagare är utsatta för samma press. Därför måste 
vårt internationella samarbete utvecklas. Utbytet med andra fackliga orga-
nisationer måste stärkas.

Men beror då arbetslösheten på enskilda länders misslyckande, eller beror 
den på att alla mer eller mindre har bedrivit samma politik?

För mig – och glädjande nog ett ökat antal inflytelserika ekonomer – är 
svaret: Det är politiken som har misslyckats. Ny politik måste till. Jag har i 
dag inte alla svaren. Men det är viktigt att ställa frågorna, för det är svaren 
på dessa frågor som gör om vi kan nå framåt.

För det första: Låg inflation räcker inte nu för att nå full sysselsättning. 
Mer måste till. Stabiliseringspolitiken måste stärkas. Allt kan inte skötas 
genom att räntan höjs eller sänks.

För det andra: Sänkta skatter på rika och förmögenheter leder inte till 
större investeringar – det är en myt. Något annat måste till. Investeringar i 
näringslivet, i miljö, i utbildning, i bostäder och i infrastruktur är vår framtid.

För det tredje: Avregleringar är ingen mirakelmedicin för en effektivare 
ekonomi. Tvärtom behövs en ny, modern reglering av allt från skola till fi-
nansiella marknader för att få dem att fungera i medborgarnas intresse. Det 
såg faktiskt LO redan på 1980-talet.

För det fjärde: Den alltmer giriga kapitalismen med överdrivna målsätt-
ningar för avkastning har lett till en mycket farlig politik. De långsiktiga 
investeringarna har ersatts av kortsiktig spekulation. Så länge finanskapi-
talisterna får härja fritt kommer världen att få se kris på kris, bubbla efter 
bubbla, med förödande konsekvenser för enskilda individer och nationer.

För det femte: Världen över har hushållens skulder slagit nya rekord, så 
även i Sverige. En skulddriven tillväxt är dock en farlig tillväxt, oavsett om 
hushåll eller stater ägnar sig åt det. Det har många länder bittert fått lära. 
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Tillväxten ska skapas med investeringar och god hushållning med våra ge-
mensamma resurser.

För det sjätte och sista: Den aktiva politiken för att försvaga fackföreningar 
har lett till en alltmer extrem lönespridning, också här i Sverige. Den under-
gräver vår sammanhållning och riskerar att skapa framtida starka motsätt-
ningar och en arbetsmarknad som präglas av massarbetslöshet och konflikter.

Det är dags för en annan politik. Vi har tvingats backa för långt. Hit 
men inte längre! Nu sätter vi stopp! Nu skärper vi konfliktlinjerna! Vi söker 
inte konflikt för konfliktens skull. Nu går vi framåt med en annan politik.

LO ska vara den kraft i Sverige som allra hårdast arbetar för full syssel-
sättning. Kunskap ska vara vårt främsta och vassaste vapen i denna kamp. 
I dag har vi inte alla svaren – det ska vi erkänna. Men vi ska göra allt för 
att hitta dem.

Vi ska tillbaka till full sysselsättning igen – eller hur?
Retoriskt måste man fråga sig: Är jobben slut? Har vi inga behov som vi 

tycker är viktiga som i dag inte blir utförda? Är det så? Är det verkligen så 
svårt att göra något mot arbetslösheten?

Svaret på dessa frågor är naturligtvis nej. Det är ingen naturlag som har 
skapat denna ordning, utan det är politiska och ekonomiska beslut.

Har vi råd att arbeta? frågade den socialdemokratiske finansministern 
Ernst Wigforss retoriskt i en skrift som publicerades 1932. Denna skrift är 
av många sedd som en av 1900-talets viktigaste inlägg.

Det var egentligen inga konstigheter med det han sa. Wigforss menade 
att staten kunde lösa krisen genom att ge medborgarna arbete i kristider och 
hålla igen när hjulen rullar igen. Varför ställer vi oss inte den frågan i dag?

Hur stor är alternativkostnaden för att betala människor för att göra nå-
got i stället för att inte göra något alls? Vad kostar det inte den enskilde att 
förneka henne eller honom en möjlighet att försörja sig själv? Hur många 
människor ska vi egentligen förlora innan vi ser änden av den här politiken?

Hur mycket förlorar inte vårt samhälle av värde på att utestänga män-
niskors vilja till arbete? Hur mycket av sådant som vi tycker skulle vara bra 
blir aldrig gjort för att vi inte betalar för det?

Jag kan inte förstå att vi inte har lärt något av tidigare kriser och det som 
fick världens ledare att samlas för 60 år sedan.

På 1930-talet, i Kosta i Småland, slog massarbetslösheten till, precis som 
det gjorde i slutet av 1990-talet. Min farfar, Torvald Johansson, var en av 
dem som blev arbetslös på glasbruket.

Men 1932 ingick Socialdemokraterna och Bondeförbundet, dåvarande 
Centerpartiet, en kohandel där de fick använda pengar till mjölksubven-
tioner och vi fick använda statliga pengar för att sätta arbetslösa i arbete.

Min farfar var en av dem som fick beredskapsjobb. Det var hundratu-
sentals som fick det. De förlorade jobbet under krisen men sattes i arbete 
under 30-talskrisen, när vi inte hade några pengar i Sverige.

Han fick, som alternativ till att gå och göra ingenting, bygga en väg till 
Lessebo. Den vägen åker vi på än i dag, varenda gång. Jag gick i skola i Les-
sebo i tre år och kanske förbannade den vägen mer än en gång under hög-
stadietiden. Vi tänkte i alla fall på den.

På Skogskyrkogården i Stockholm och runt om i landet finns det hund-
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ratusentals investeringar som vi gjorde på 30-talet, organiserade i arbets-
löshetskommissioner, därför att vi tyckte att det var bättre att människor 
gjorde väl än att de gick hemma och fick betalt för att göra ingenting.

Hade vi så mycket pengar på 1930-talet? Nej, vi var ju fattiga. I dag är 
Sverige ett rikt land.

Vi har råd att sätta de arbetslösa i arbete, kamrater! Det är en politisk 
vilja att sätta människor i arbete, kamrater!

Vi har i dag en enorm bostadsbrist. Våra ungdomar vet inte var de ska 
ta vägen. Jag har själv tre stycken. Det är jättesvårt för dem att få någon-
stans att bo.

Alla andra gånger i svensk historia, när vi har haft bostadsbrist, har vi 
löst på ett väldigt udda sätt: Vi har byggt fler bostäder – märkligt, enkelt!

Men den här gången ska vi ge skattesubventioner till dem som redan har 
bostäder, och så ska ungdomarna bo i alla de fina bostadsrätternas garage. 
Det är deras framtid.

Vi har studenter som inte kan flytta och studera på andra orter därför 
att det inte finns några studentbostäder. Samtidigt betalar vi folk a-kassa 
för att gå hemma och göra ingenting.

Byggnads har gjort en jättefin utredning. Om man hade samma skatte-
avdragsmöjligheter för att renovera upp vårt miljonprogram som vi har för 
bostadsrätter och äganderätter skulle det kunna ge 30 000 fina jobb med att 
renovera vårt miljonprogram, som nu är väldigt slitet. Det är väl bättre än 
att betala folk för att göra ingenting!

Vi har en järnväg som är sliten och eftersatt. Att åka tåg är ett vågspel. 
Varför, varför investerar vi inte mer i våra järnvägar? Jag är en sådan som 
åker tåg nästan varje dag. Det är fullt på nästan alla tåg. Det finns väl inget 
bättre för miljön och för vår framtid än att vi investerar i att folk åker tåg 
när de vill åka tåg – eller hur?

Över hela detta land har vi människor på äldreboende som inte har kom-
mer ut i dag, i denna vackra försommarsol därför att vi har för lite personal. 
Vi betalar ju hellre människor för att gå hemma och göra ingenting.

Vi har växande barngrupper på dagis. Jag har till och med en släkting 
som ska börja på sexårsverksamhet i höst och som har fått hem ett brev 
till föräldrarna där det står att de ska vänja barnen vid att utföra jobbet på 
golvet eftersom de inte kan ta in 28 bänkar i klassrummen. Det är i Sverige, 
i Stockholm, i år!

Vi har mer och mer mobbning i våra skolor därför att det inte finns några 
rastvakter, eftersom det är för få vuxna i skolan. Är det för få vuxna i Sve-
rige som inte skulle kunna göra det? Ja, i skolan, men i Sverige – finns det 
verkligen inga i Sverige, tror ni, som gärna skulle vilja jobba så att det inte 
var mobbning på rasterna i skolan i stället för att gå hemma och få betalt 
för att göra ingenting?

Det är klart att det går att ändra detta. Förstår ni? Är ni med på det jag 
säger? Eller hur? Det är enkelt!

För bara lite pengar mer skulle vi kunna göra så oändligt mycket mer 
för de arbetslösa, för barn och ungdomar, för hela vårt samhälle, för hela 
vår framtid. Vi skulle kunna återinföra en jobb- och utvecklingsgaranti för 
alla ungdomar upp till 25.
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Jag tycker att det är det bästa man kan möta en vuxentid med – att man 
inte ska gå månad ut och månad in i arbetslöshet. Alla ungdomar borde få 
en garanti att inte vara öppet arbetslösa i mer än hundra dagar – eller hur?

Vi har inte alla svar i dag. Men vi ska ha alla svar – om ett litet tag. Kun-
skapen finns.

Jag har det senaste halvåret träffat jättemånga som säger att de gärna 
skulle vilja hjälpa till att ta fram en ny politik för full sysselsättning, bland 
er förtroendevalda runt om i landet, som brinner för att vi äntligen ska 
komma till socialdemokrati och fackföreningsrörelse och LO – det är de 
som står för full sysselsättning. Det är klart att det ska vara så!

Vi kan ta hjälp av forskare och experter – vi är inte rädda för det. Vi kan 
till och med ta hjälp av våra ombudsmän – de kan en massa saker. Tillsam-
mans ska vi ta fram en politik för full sysselsättning som kommer att både 
synas och höras. Vi ska göra skillnad! Det är mitt löfte till er allihop!

Det här är den enkla uppgiften: Vi ska vända medlemsutvecklingen, vi 
ska bygga en stark fackförening, vi ska klara full sysselsättning för hela 
landet, och vi ska ta bort vinstkrav och riskkapitalister. En enkel uppgift 

– eller hur?
Det är inga problem! Det klarar vi – men inte ensamma. Det här gör 

man inte ensam. Det här gör vi bara tillsammans, bara om vi alla här inne 
och alla andra fackliga kamrater runt om i landet hjälps åt.

Jag är så himla glad att jag redan nu har fått fyra nära vänner – nej, tre, 
matte var kanske inte min starka gren, men just när vi har fått lära oss 25 
procent borde man klara det. Jag har alltså tre nära vänner. Kom upp, Tobias, 
Ingela och Torbjörn! Kom upp och var med här uppe på scenen!

Jag vill sluta med en sekvens ur en film som jag har burit med mig i alla 
år – jag lovar. Jag såg den som ung SSUare. Det är en sekvens ur Jan Troells 
film Sagolandet. Det är ute på Bommersvik. Jag älskar Bommersvik – det 
är bara att erkänna det!

Han har fångat Tage Erlander under en björk. De sitter i gräset och 
samtalar. I filmen har Troell varit ganska skoningslös mot delar i det starka 
samhället. Han frågar Erlander – och han märker att han arg: Gjorde du 
då ingenting fel? Ångrar de ingenting när du byggde det starka samhället? 
Det frågar Troell.

Erlander var en tjurig en – jag lovar er – och höll emot allt vad han kunde 
och värjde sig inledningsvis. Men så säger han: ”Kanske förlorade vi känslan 
av att det är på dig det beror om vi ska kunna bygga ett bättre samhälle”. 
Det citatet har stannat hos mig i över tre decennier.

Det är på dig det beror om vi ska få ett bättre samhälle.
Om det jag har sagt här i dag inte leder till handling är det inte mycket 

värt. Men om det leder till att vi här känner oss starkare och är beredda att 
arbeta än hårdare har det här talet spelat en roll.

Jag ska göra mitt allra bästa. Men som sagt: Ensam är inte stark. Ensam 
är ensam. LO och fackföreningsrörelsen är starka bara tillsammans. Jag 
behöver din hjälp – jag, du, vi, alla här inne, vi tillsammans.

Därför är min uppmaning till er: Lyssna! Tala! Delta! Kräv! Föreslå! Re-
agera! Protestera! Motverka! Medverka! Förändra! Studiecirkla! Diskutera! 
Utveckla! Kämpa! Förhandla! Strejka! Agera!
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Det är vad vi gör som får betydelse!
Tack för ordet!

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Nu har vi kommit till den där stun-
den. Nu ska jag återigen hälsa en gäst välkommen till vår talarstol. Det är 
en mycket kär gäst som aldrig tidigare har varit gäst på en LO-kongress 
men som desto fler gånger har varit ombud på LO-kongressen eller varit 
på LO-kongressen i egenskap av repskapsombud eller i egenskap av styrel-
serepresentant.

När jag säger att vi nu har kommit till den här stunden, Stefan, var det så 
här. Ni vet att jag sitter i partiets verkställande utskott, som fick uppdraget 
att lägga fram ett förslag på ny partiordförande.

Det var väldigt snabbt så att ögonen riktades mot Stefan. Men jag tror att 
alla förstår att det inte är så att man står där och säger: Jajamensan, jag tar 
på mig det här! Ibland kan man tro det, när man läser tidningarna – ingen 
säger ja. Det är ett oerhört stort uppdrag. Det är stort att vara förbunds-
ordförande. Och det är stort att vara LO-ordförande, men jag tror att det 
på sitt sätt är ett större uppdrag, eftersom det är ett så oerhört fokuserat 
uppdrag – att kanske vara den som ska leda landet.

När Stefan hade bestämt sig inför VU och sa ”Jag är beredd – ni får fö-
reslå mig” då fick jag bara en tanke och sa till Stefan: Ja, men tänk på LO-
kongressen! Då ska jag stå där, och så ska jag välkomna dig som partiets 
ordförande. Jag kommer inte att klara det utan att fälla en tår!

Just då hade vi jobbat ganska intensivt några dagar, så då tror jag att vi 
fällde en tår både två. Men vi kanske klarar det utan tårar den här gången 
och bara känner glädjen, Stefan.

Du är hjärtligt välkommen till LO-kongressen!

* * *

Stefan Löfven, Socialdemokraterna: Tack för alla applåder – jag vill säga några 
ord också! Tack så hemskt mycket! Det värmer verkligen.

Det är så gott att vara här. Och det kändes så konstigt i fredags att inte 
få vara här på öppningen. Jag var på väg till finska socialdemokraternas 
kongress för att tala där i går.

Det kändes lite märkligt att se kongressöppningen på webben. Men jag 
ville i alla fall ta del av den så mycket jag kunde. Det kändes märkligt, men 
det var också verkligt fint att få tala till de finska socialdemokraterna. Se-
dan hann jag hem precis för att, också på webben, se när den nya LO-ord-
föranden blev vald.

Jag vill först säga till dig, Wanja, som en kär vän: Jag uppskattar verkli-
gen det samarbete som vi har haft och det arbete som du har gjort för ar-
betarrörelsen.

Du är en varm och generös person. Du såg tidigt till att man kände sig 
hemma i LO-styrelsen som ny ledamot. Du har haft en bra förmåga att leda 
LO. Det är inte alltid så lätt.

Om jag räknar upp namnen på förbundsordförandena förstår ni allihop 
att det inte alltid är så lätt att hålla ihop det gänget, för de är drivna av sina 
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egna förbund och ska naturligtvis leva upp till vad förbundens medlemmar 
har ställt krav på och ska komma hem med någonting.

Du har lett arbetet väldigt bra, Wanja. Du har varit processande. Du har 
sökt konsensus. Men du har också dragit linjen där linjen ska dras. Du har 
stått upp för LO och för LOs roll. Det har varit väldigt viktigt.

Du har också fått höra ett och annat sanningens ord ibland. Det har 
naturligtvis varit obefogat, höll jag på att säga, men det var säkert befogat.

Wanja! Du har gjort ett stort jobb för svensk arbetarrörelse, och för det 
ska du vara stolt. Jag vet nu att det inte blir i den rollen som jag får samar-
beta med dig, men det blir säkert i andra uppgifter.

Jag ser fram emot det jobb som du kommer att bidra med ytterligare. Jag 
ser fram emot att fortsatt få vara din vän.

Lyssna nu på applåden som du får!
Till Karl-Petter vill jag säga: Grattis till uppdraget! Jag vet att det är ett 

tufft uppdrag. Men jag har känt dig så länge att jag vet att du kommer att 
klara det med bravur.

Jag brukar säga, när vi jobbade på IF Metall tillsammans: När man har 
åkt runt i landet ser man att där Karl-Petter har varit, där är mungipor uppåt 
på folk. Det är en väldigt bra egenskap. Men det är inte bara det. Karl-Petter 
sprider en jättegod stämning och är en obotlig optimist – och det kommer 
du att ha nytta av.

Karl-Petter har hög integritet, kan jag lova er, och förstår mycket väl 
vad LO-uppdraget kräver i form av sammanhållning och att se till att alla 
intressen tas till vara.

Du kommer att klara dig jättebra. Grattis! Jag ser fram emot samarbetet.
Jag vill naturligtvis också säga grattis till Tobias, Ingela och Torbjörn, 

den nya ledningen. Jag önskar er all lycka och framgång.
Och jag önskar naturligtvis hela LO stor framgång, för ni behövs så 

mycket – arbetarrörelsen behövs.
Nu har vi en regering som talar gott om den svenska modellen. Men se-

dan ger man sig in direkt i lönebildningen och har åsikter om hur lönerna 
ska vara. Det är inte den svenska modellen!

De börjar låna våra ord. Har ni hört det? De pratar om jämlikhet. De 
försöker träna: jämlik – och så vet vi inte vad det blir på slutet.

Solidaritet försöker de sig också på. Men det förväxlar de fortfarande 
med soliditet, men det är något helt annat.

Ni behövs och vi behövs. Arbetarrörelsen behövs just för våra värderingar, 
för att sätta prägel på samhället. Vi bär på övertygelsen om människors lika 
värde. Det är odelbart och okränkbart. När vi gör det förstår vi också att 
konsekvensen är att vi får arbeta alla människors frihet. Ska det bli möj-
ligt behövs ett jämlikt samhälle, och ett jämlikt samhälle kräver solidaritet 
människor emellan.

Där står vi. Det är sammanfattningen av vår ideologi. Det är vår logiska 
förklaringskedja. Där står vi kvar. Även om en hel del i Sverige är bra – vi 
har ett fantastiskt land – ser vi nu att utvecklingen inom många områden 
går åt fel håll. Vi håller på att bli ett land paradoxer.

Trots att vår tid definieras av en fantastisk spridning av information och 
kunskap över våra gränser sjunker nu kunskapsresultaten i svenska skolor. 
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Trots att våra statsfinanser har stått starka under finanskrisens krängningar 
råder nu massarbetslöshet i Sverige.

Och trots att vi är ett av världens modernaste och kanske mest jämlika 
länder ökar klyftorna mellan människor i Sverige. Vi blir allt mer främ-
mande för varandras livssituation. Vi ser snart bara varandras vardagspro-
blem och drömmar i tv-serier och tidningsartiklar. Paradoxerna förstärker 
varandra. De hör ihop.

Sjunkande resultat i skolan bidrar naturligtvis till en ökad arbetslöshet. 
Samtidigt med arbetslösheten ökar klyftorna i samhället, och när klyftorna 
i samhället ökar får åter några sämre möjligheter att utbilda sig och växa 
som människor.

Därför blir jag mycket orolig när jag hör Fredrik Reinfeldt slå fast att det 
inte råder massarbetslöshet, eftersom den inte drabbar – som han uttrycker 
det – etniska svenskar mitt i livet.

Arbetslöshet kan drabba dig oavsett vem du är. Och trots Reinfeldts 
oroande definition har vi i dag en högre arbetslöshet än när han tillträdde. 
Att försöka förminska problemen genom att säga att de drabbar bara några 
grupper är alltid fel. I mitt Sverige har alla människor lika värde! I vårt Sve-
rige är det så!

Dessutom ser inte Fredrik Reinfeldt vilka möjligheter som springer Sveri-
ge förbi. Regeringen låter nu många människor står vid sidan om, människor 
som inget hellre vill än att bidra med sin kraft och kompetens i arbetslivet.

Olof Palme talade på den här kongressen för snart 36 år sedan. När reger-
ingen i dag försöker bortförklara arbetslösheten är de ord som Olof Palme 
yttrade då på kongressen fortfarande ett tydligt svar från arbetarrörelsens 
sida. Olof Palme sa så här:

”Vi har valt en annan väg.
Vi vill ständigt erövra jobben åt människorna. […]
Vi kallar det allas rätt till arbete.”

Jag lovar er, mina vänner: Där står Socialdemokraterna fast också i dag! 
Det är vårt tydliga budskap.

Det är också det jag vill prata om här i dag. Jag vill blicka framåt och be-
skriva vad vi är övertygade behövs för att nå full sysselsättning. Jag vill visa 
på hur våra tidlösa värderingar formar framtidens lösningar i praktisk politik.

Genom att visa hur vi kan stärka fundamenten för full sysselsättning, 
utveckla ett feministiskt arbete och utveckla villkoren i arbetslivet och 
välfärden, då besvarar vi också frågan: Hur säkrar vi rätten till arbete i det 
tjugoförsta århundradet?

Vi behöver tre tydliga fundament för att gå mot full sysselsättning igen.
Det ena är stabilitet och långsiktighet i våra statsfinanser, våra gemen-

samma finanser.
Det andra är en aktiv närings- och innovationspolitik som ska skapa ef-

terfrågan på arbetskraft.
Det tredje är utbildningsmöjligheter och omställningsmöjligheter som 

gör att alla kan få ett jobb på en modern arbetsmarknad. Om vi börjar med 
stabilitet och långsiktighet: Det en socialdemokratisk paradgren, därför att 
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vi så väl vet att en orolig ekonomi gör störst skada hos dem som är mest 
utsatta i samhället.

Samtidigt som vi välkomnar att regeringen nu håller sig till det finans-
politiska ramverket kan vi konstatera att de sätter kortsiktiga vinningar 
före långsiktig tillväxt. De prioriterar ned infrastrukturen, och samtidigt 
lägger de en stor del av våra begränsade resurser på att sänka krogmomsen. 
Det behövs, mina vänner, ingen disputerad nationalekonom för att förstå 
att långsiktighet inte är ett järn på krogen utan järnväg på marken!

Regeringen vill inte sätta upp ett sysselsättningspolitiskt ramverk för 
budgeten. Det vill de inte se. De ägnar sig i stället åt statistisk slalomåkning 
för att bortförklara arbetslösheten, och de försvarar envetet varje verknings-
lös åtgärd, oavsett hur många av deras egna forskare eller utvärderingsinsti-
tut som visar att det inte ger några jobb åt våra unga.

Men, vänner, varenda bortslösad skattekrona är en stöld från folket, och 
varenda dag som försvinner i arbetslöshet är en stöld från våra unga!

Sverige förtjänar så mycket mer och kan så mycket mer. Därför behöver 
vi för det andra just en aktiv närings- och innovationspolitik som gör att fler 
kommer i arbete genom att företag kan starta och växa och den offentliga 
sektorn kan stärkas och möta framtidens behov.

Det är så jobb skapas – genom att företag får in fler order och därför an-
ställer fler, för att kunna producera efterfrågade varor eller tjänster. Det är 
så vi får resurser till vår viktiga gemensamma välfärd.

Vi vet det här inne. Vi vet det alla. Men uppenbarligen vet inte reger-
ingen det, som i stället pekar ut näringslivet som ett särintresse. Vi behöver 
göra upp med den synen, mina vänner, och samla näringsliv, forskare och 
fackligt förtroendevalda och se över vad vi behöver se till att det kommer 
på plats för att säkra tillgången till välutbildad arbetskraft och samtidigt 
öka möjligheterna till produktion och export.

Vi ska tillsammans stärka den svenska innovationskraften. Vi ska skapa 
många fler möjligheter för en idé att bli till en unik tjänst, vara, produkt el-
ler produktionssystem, något som stärker oss på marknaden, för det är det 
som kommer att göra skillnad.

Vi ska göra så att fler aspirerande småföretag tar sig igenom den utveck-
lingsprocess som många kallar dödens dal. I stället ska man kunna gå från 
en liten svensk marknad till en expanderande global marknad med specia-
liserade och unika produkter.

För det krävs det, för att ta några exempel, mer riskkapital, mer forsk-
ning och ett bättre exportstöd. Det är så vi kommer vidare. Det krävs inte 
minst mer av samarbete. Vi behöver se att trots att vi ibland inte har exakt 
samma uppfattningar och exakt samma åsikter så har vi samma mål.

Sverige är ett litet land. Men om vi samverkar och samarbetar kan vi bli 
ett mycket starkt land. Det är genom samarbete som vi ser till att fler män-
niskor kommer i arbete igen!

Den här regeringen nonchalerar samarbetet med det övriga samhället. 
De kommer att finna sig själva väldigt isolerade. De kommer att finna sig 
själva i opposition efter valet 2014! Men bryter vi den utvecklingen tillsam-
mans och samlar Sverige, då finns det få gränser för vilka marknader som 
vi kan slå oss in på.
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Vi har många gånger tidigare svarat på världens behov. Vi har byggt högst 
konkurrenskraftiga bilar, maskiner, bostäder, ett modernt handelssystem, 
förskola, sjukvård och äldreomsorg som världen har tittat på med beundran.

Nu när världen står inför en avgörande klimatomställning och fler kom-
mer att fråga efter gröna lösningar, då ska vi visa igen att vi kan göra det 
jobbet – skapa en hållbar produktion, ett hållbart transportsystem och ett 
hållbart samhälle.

Jag vet att det är möjligt. Vi ska aldrig underskatta den kraft och kom-
petens som finns i vårt land, och vi ska aldrig underskatta vad vi kan göra 
tillsammans!

Det var, mina vänner, två viktiga delar: stabilitet och långsiktighet i de 
gemensamma finanserna och en aktiv närings- och innovationspolitik som 
ska se till att öka efterfrågan på arbetskraft.

Men för att stärka allas rätt till arbete behöver vi också göra det möjligt 
för alla att ta de jobb som ska växa fram.

Här har vi i Sverige ytterligare en paradox. Vi har å ena sidan massor 
med arbetslösa människor och å andra sidan företag som säger: Vi har svårt 
att få tag på rätt utbildad arbetskraft.

Över hälften av arbetsgivarna säger: Vi har svårt att rekrytera. Av dem 
har en tredjedel sagt att de har blivit tvungna att säga nej till order på grund 
av att man inte har kunnat rekrytera.

Vi behöver bryta den utvecklingen nu! För att göra det möjligt behöver 
vi ta ett helhetsgrepp över utbildningen, stärka lärarrollen i grundskolan, 
stoppa nedskärningarna i gymnasiet och inte minst se till att öka möjlig-
heten till vuxenutbildning, yrkesutbildning och kompetensutveckling ge-
nom hela livet.

Vi säger nej till regeringens krav på sänka löner. I stället driver vi en po-
litik för mer kunskap i hela samhället.

Vi tänker inte sänka människors pris. Vi ska ge alla möjlighet att höja 
sitt värde. Det är så det ska göras! Det är också därför som vi ska stärka alla 
de ungdomar som i dag står längst bort från arbetsmarknaden. Det är bland 
annat därför som vi från Socialdemokraterna har föreslagit ett ungdomskon-
trakt som ska garantera ungdomar utan gymnasiekompetens en väg att få sin 
gymnasiekompetens, ibland blandat med jobb, ibland blandat med praktik.

Rätten till arbete är tätt sammankopplad med möjligheten till utbild-
ning, och utbildningen är helt avgörande för vår konkurrenskraft som land 
men också för individens möjligheter att forma sitt eget liv.

Därför är investeringar i utbildning både en ekonomisk och en ideologisk 
fråga. Det är den som ska föra Sverige framåt. Oavsett om du söker arbete 
eller är i arbetslivet ska du alltid veta att ett livslångt lärande är fullt möj-
ligt och tillgängligt för alla.

Vänner! Vi ska göra det möjligt för alla att delta i arbetslivet. Det är en 
viktig uppgift. Men för att klara det måste vi också titta på arbetets villkor.

Normen om heltid måste gälla i alla branscher, oavsett om de är kvin-
nodominerade eller mansdominerade. Vi ska stärka normen om heltid från 
två håll – för alla som i dag hålls tillbaka från att arbeta heltid men också 
för dem som arbetar mer än heltid och känner hur obetald övertid och ett 
ökat ansvar äter sig in i både familjeliv och nattsömn.
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Det är visstidsanställningar som staplas på varandra, villkor som sliter 
och tär på människor, osäkra anställningar och i en del fall oseriösa arbets-
givare. Sådant stärker inte Sverige inför framtiden, och det ska därför till-
höra det förflutna.

Man ska kunna känna styrka och stolthet i sitt dagliga arbete. Jag tycker 
att Jenny Wrangborg ofta beskriver det på ett utmärkt sätt. Hon skriver så 
här om en arbetsdag i Göteborg:

”på morgnarna
när vi bär ut stolarna till uteserveringen
kan vi se Avenyn vakna
spårvagnsskramlet ekar mellan sexvåningshusen vid gatuköket
människor korsar spåren och
vi låter oss själva för ett ögonblick
glömma stressen bakom kassan
i morgonljuset känns den fortfarande orealistisk

solen pressar sig upp bakom husen
bär den dagen över himlen, sakta sakta
renhållningsarbetarna sopar gatorna rena
från gårdagens fylla och vi ler mot varandra

de stunderna vill vi inte vara
någonting annat än cafébiträden
vi har världens bästa jobb
se till att andra får en bra start på dagen
leendet är inte en del av arbetskläderna
det är vårt eget
mänskligt”

Det är Jenny Wrangborg. Är det inte vackert?
Men att kunna arbeta en hel arbetsdag är inte en självklarhet när välfär-

den viker undan. Kommunal har exempelvis visat i en rapport att ungefär 
100 000 personer, majoriteten kvinnor, har fått gå ned i arbetstid eller sluta 
arbeta helt när den allmänna äldrevården brister.

Samma sak gäller för förskolan, som i nuvarande form håller tillbaka 
många småbarnsföräldrar, återigen främst kvinnor. Er egen rapport Full sys-
selsättning visar också att över en tredjedel av alla i arbetaryrken inte känner 
att de kan arbeta heltid och klara sig med de öppettider som förskolan har.

Tillgången till en förskola av högsta kvalitet, oavsett om du jobbar dag 
eller natt, oavsett om du jobbar korta eller långa dagar, måste vara en själv-
klar del av en modern arbetsmarknad och en modern välfärd.

Att ha en stark och modern välfärd i Sverige betyder också något djupare. 
Vi ska fundera över vad välfärden egentligen står för. Det betyder att varje 
människa ska inkluderas och känna en tillhörighet till samhället, gå från 
att vara enbart en skattebetalare till att vara en hel medborgare med både 
rättigheter och skyldigheter gentemot andra.

Välfärdens djupaste betydelse är vårt delade ansvar att se till att alla 
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människor far väl, och det bär vi med oss hela tiden i vår fackliga och po-
litiska gärning.

Det gäller varenda tjatting. Det gäller varenda åldring. Oavsett om du är 
förskolebarn eller företagskonsult finns vi som samhälle där när du behöver.

Vi vet nämligen: Din svaghet är vår svaghet, men din framgång blir vår 
gemensamma styrka. Det är så det hänger ihop!

Kära vänner! De strukturer som vi ser i dag i samhället håller tillbaka 
framgångsrika kvinnor. Det kan gälla i näringslivets topp, på fabriksgolvet, 
i handeln och i välfärden.

Rätten till arbete och att ens kompetens värderas lika gäller oavsett kön, 
och det ska gälla också oavsett etnicitet och funktionsnedsättning. Ingen 
människa ska hållas tillbaka från arbete och samhällsliv för att den inte rå-
kar passa in i en trång norm eller en unken förutfattad mening.

Vi behöver bära med oss insikten om alla människors lika värde och rätt, 
tvinga tillbaka sexismen, tvinga tillbaka rasismen och tvinga tillbaka varje 
tillstymmelse till fördom och förtryck som finns i det svenska samhället.

Jag skulle vilja säga några extra ord om främlingsfientlighet, ett gift som 
vi återigen ser spridas här i Sverige och i Europa.

Rasism och främlingsfientlighet bygger på två oacceptabla synsätt som 
vi aldrig får kompromissa med. Det första synsättet är att några, en liten 
grupp, anser sig ha fått rätten eller själv har tagit sig rätten att peka ut vissa 
grupper och säga att de inte hör hemma här, att de är mindre värda, att det 
är de som skapar problemen. Vi kommer aldrig någonsin att acceptera att 
några tar sig den rätten – det kan de glömma!

Det andra synsättet är detta att betrakta några som mindre värda i ett 
samhälle. Den överhet som tar sig den rätten pekar i dag ut en viss grupp.

Det är etiskt och moraliskt oförsvarbart i sig. Men för dem som faller i 
den fällan och går på den lösningen ska veta att det nästa dag kan gälla en 
helt annan grupp. Det kan vara den grupp som jag själv tillhör.

Människans värde måste vara odelbart och okränkbart. Där fördomar 
släpps in, där stängs människor ute. Det är vår uppgift att ha en öppen 
rörelse, ett öppet arbetsliv som skapar ett öppet samhälle. I Sverige, mina 
vänner, ska det inte finnas ”vi” och ”de”. I Sverige finns bara ”vi”!

Kära vänner! I synen på rätten till arbete innefattas också möjligheten 
att kunna jobba ett helt arbetsliv. Förbättringen av våra arbetsmiljöer kom-
mer aldrig att bli riktigt färdig. Nya jobb och nya arbetsuppgifter skapar 
nya risker och nya skador, både psykiska och fysiska, som hela tiden måste 
uppmärksammas och förebyggas.

Vi socialdemokrater vill att Arbetsmiljöverket ska utvecklas. Vi vill skapa 
mer effektiva incitament som får arbetsgivaren att gå till botten med pro-
blemen direkt. Vi vill stärka de regionala skyddsombuden.

Jag ser också, vänner, att rehabiliteringen kan bli ett område där par-
terna kan och bör ta ett större initiativ, med ett starkt stöd från samhället. 
Det väldigt viktiga arbete som görs i dag av parterna för att underlätta om-
ställning, utbildning och validering vid varsel skulle i högre utsträckning 
kunna göras vid sjukdom.

Den nuvarande regeringen har vänt många sjuka ryggen. I ett socialde-
mokratiskt samhälle ser individen i och för sig sitt ansvar. Men parterna ser 
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också och tar sitt ansvar. Och framförallt: Samhället, vi tillsammans, ser 
och förstår och tar vårt ansvar. Vi jobbar tillsammans för att göra omställ-
ning och rehabilitering vid sjukdom så effektiv som möjligt men samtidigt 
så värdig som möjligt.

I Sverige har vi under långa tider haft omställningsförsäkringar. De har 
bevisligen legat till grund för Sveriges framgång och för Sveriges mycket 
starka omställningsförmåga. Genom att människor har ekonomisk trygghet 
och möjlighet att rehabilitera sig, resurser för att utbilda sig och söka nytt 
arbete, har arbetslösheten och sjukdomen inte varit paralyserande.

I stället har vi kunnat möta omställningen med optimism och framtids-
hopp och möta en ökad globalisering med ökad öppenhet. Det har varit en 
otrolig styrka för Sverige.

Jag säger ”varit”, för om vi vill behålla och förstärka den öppenheten in-
för omställningar i framtiden behöver vi omställningsförsäkringar som är 
värda namnet och som håller måttet. Då behöver vi en sjukförsäkring som 
gör att du kan rehabiliteras när du är sjuk och en arbetslöshetsförsäkring 
som gör att du kan söka jobb när du är arbetslös.

Vårt besked till svenska lönetagare är följande: Om du blir sjuk eller 
arbetslös är din väg inte in i fattigdom, bakåt, utan din väg är framåt mot 
hälsa och arbete!

Vår trygghet stärker öppenheten mot omvärlden, och den ska vi alltid 
värna och utveckla. Vi vet att globaliseringen och den ökade rörligheten av 
varor och människor för med sig stora utmaningar. Men den för med sig 
ännu större möjligheter.

Samtidigt som vi aldrig får bli naiva och inte svara upp mot de risker som 
globaliseringen faktiskt för med sig, får vi heller inte bli passiva och inte ta 
till vara de ökade chanser som Sverige får i en mer öppen värld.

I början på det förra seklet stod Sverige inför ett avgörande steg – att 
öppna upp för demokrati, facklig organisering, ökade rättigheter och väl-
färd för hela befolkningen.

Nu står många länder i vår omvärld inför precis samma steg. I Asien, i 
Sydamerika och i Nordafrika sluter sig människor samman för att stoppa 
förföljelsen, förtrycket och morden på dem som kämpar för demokrati och 
fackliga rättigheter.

Jag glömmer aldrig något som hände i USA 1993 i norra Michigan. Där 
står jag i en matkö i en facklig skola och pratar med en sydkoreansk facklig 
vän, som berättar med entusiasm hur de just hade startat en fri, obunden 
fackförening – inte en statsstyrd, utan nu var den vår, den var fri.

Så säger han: Jag önskar att vi hade som i Sverige, ett politiskt parti i 
vårt parlament som tillvaratar löntagarnas intressen. Jag ser fram emot och 
drömmer om den dag när vi också har det.

Ungefär 15 år senare är jag i Seoul och träffar representanter i det syd-
koreanska parlamentet som är valda av detta parti, som har blivit valda av 
folket och nu sitter i Sydkoreas parlament och driver löntagarnas intresse.

De skulle aldrig prata om att det är dags att upphöra med facklig-politisk 
samverkan!

I land efter land stärker arbetarrörelsen sina rättigheter. Oseriösa företag 
kan fortfarande flytta världen över i jakt på områden med lägre löner och 
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sämre arbetsvillkor – det är sant. Men de får flytta allt oftare, och för varje 
land som påbörjar sin utveckling blir det ett land mindre att flytta till. En 
dag tar det slut.

Det är därför vi ska vara nogsamma med vårt globala fackliga arbete. Vi 
har redan i dag verktyg: FN, ILO, EU, Världsbanken, Världsvalutafonden 
och många fler. De är gemensamma instanser. Dem ska vi använda. Vi ska 
se till att driva på för globala överenskommelser om löntagares rättigheter 
i Sverige, i Europa och över världen.

Nu ser vi vilka enorma utmaningar som Europa står inför. Det går inte 
en dag utan att vi får en ny signal, ett nytt oroande besked från medlems-
länder i kris.

Samtidigt har svensk arbetsmarknad blivit alltmer integrerad och en del 
av den inre marknaden i EU. Det är i grunden bra. Men vägen ur krisen ska 
gå genom fler och bättre jobb – inte genom allmänt försämrade arbetsvillkor 
eller begränsade fackliga rättigheter. Det är inte vägen bort.

Vi socialdemokrater har upprepande gånger krävt att lagstiftningen ska 
ändras så att nya fall av löne- och villkorsdumpning inte görs möjligt. Vi 
har krävt att fackliga stridsåtgärder ska kunna vidtas över gränserna. Det 
ska vara en lagstadgad rätt i Europeiska unionen.

Nu behöver vi ta ytterligare aktiva tag, skapa ordning och reda på den 
europeiska arbetsmarknaden. Därför har vi nu tagit initiativ och tillsatt en 
gemensam arbetsgrupp mellan SAP och LO som skyndsamt ska se över hur 
frågan om ett socialt protokoll ska kunna drivas i EU och hur den nordiska 
modellen ska inte bara kunna värnas utan dessutom kunna utvecklas.

Vi har också genom riksdagen, tillsammans med flera andra länder, den 
här veckan sagt nej till inskränkning av strejkrätten. Arbetstagarnas grund-
läggande rättigheter ska aldrig vara underordnade arbetsgivarnas ekono-
miska friheter!

Kommissionen måste nu ompröva det som kallas Monti II. Vi socialdemo-
krater har skickat en mycket stark och tydlig signal:  Rör inte strejkrätten – det 
är en del av demokratins grundstomme! Lägg i stället fram ett förslag som stär-
ker de grundläggande fackliga rättigheterna! Det är så vi ska ta Europa framåt!

Kära vänner! Vår solidaritet är och förblir internationell. Och solidarite-
ten är – var den är i världen – inte någon allmosa. Det är ingen välgörenhet. 
Det är något som vi alla tjänar på.

Om vi stärker en reformivrare i Burma eller en facklig kämpe i Vitryss-
land eller Colombia, om vi stärker demokratikämpen i Syrien, då bidrar vi 
också till öppnandet av fler demokratiska länder som också blir välmående 
och kan öka sin handel med omvärlden.

På så sätt är arbetet för alla människors rätt i vår omvärld ett arbete ba-
serat på empati och solidaritet, men det är också ett sätt att öka välfärd och 
handel och att skapa fler jobb i alla länder, även i Sverige.

Vi behöver säkra individens rätt till utbildning, moderna villkor och 
en välfärd i världsklass. Vi ska dessutom se till att samarbeta nationellt för 
att stimulera fram vår konkurrenskraft och innovationskraft. Det är vad 
landet ska göra.

Samtidigt ska vi se till att stärka demokrati, tillväxt och fackliga rättig-
heter i vår omvärld.
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Det är så vi ska säkra rätten till arbete i det tjugoförsta århundradet. Det 
är så vi för Sverige steg för steg mot full sysselsättning.

Det är ett arbete som jag vet kommer att ta lång tid, betydligt längre än 
en mandatperiod. Men det är ett arbete som aldrig kommer att avbrytas, 
aldrig bortförklaras eller glömmas av en socialdemokratisk regering. Det 
kan jag lova er!

Kära vänner! Avslutningsvis: Arbetarrörelsen har varit tillbakapressad 
det senaste decenniet. Politiken och fackföreningsrörelsen har varit tillbaka-
pressad under en tid. Det är tyvärr också många som har känt att politiken 
inte har något att säga till om, att det är marknaden som styr.

Men vi vet att det är de människor som har små egna resurser som behö-
ver det gemensamma demokratiska arbetet. Politiken är helt enkelt folkets 
sätt att forma sin egen framtid. Demokrati och politik är folkets röst. Det 
är vår möjlighet att göra våra drömmar till verklighet.

Därför är vi inte modstulna. Vi hänger inte med huvudet. I grunden är 
det inte marknaden som styr. Det är vi själva – inte ödet utan faktiskt vi 
själva – som har möjlighet och kan styra vår egen framtid. Utvecklingen 
ligger i våra egna händer, genom politik och genom fackligt arbete i Sverige 
och i omvärlden. Vi tror på och känner till politikens otroliga möjligheter.

Detsamma gäller naturligtvis fackföreningsrörelsen. Det är arbetarrö-
relsen samlad som har de moderna idéerna för dagens samhälle och för 
framtiden.

Därför ska vi utvecklas och bli bättre på att involvera fler, så att vi blir 
riktigt många. Vi ska öppna oss, låta oss bli utmanade och utbilda oss, så 
att vi blir ännu kunnigare. Vi ska alltid ta avstamp i dagens situation och 
morgondagens behov, för att visa att arbetarrörelsen är både en frihetsrö-
relse och en framtidsrörelse.

Politik och fackligt arbete är arbetande människors enda väg till verk-
ligt inflytande. Vi ska visa vilken kraft det finns i demokrati och fackligt 
arbete. Vi ska visa hur samhället ska utvecklas och hur våra villkor på ar-
betsplatserna ska stärkas.

Vi vet att det ligger helt i våra egna händer. Där, mina vänner, finns den 
riktiga förhoppningen om framtiden – där i våra händer!

Politik och fackligt arbete är aldrig tråkigt. Det är bland det roligaste 
som man kan syssla med. Låt oss hjälpas åt att göra politikens möjligheter 
större än någonsin! Låt oss få människor att känna lust och vilja att arbeta 
politiskt och fackligt!

Det här är mina sista ord i dag: Det är vi som formar vår egen framtid. 
Det är inte ödet. Det är inte marknaden. Det är vi!

* * *

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Ja, jag vet att ni vill fortsätta applå-
dera hur länge som helst. Vi skulle kunna fortsätta så länge!

Jag tror att det var ett av de mest fantastiska tal som jag har hört. Det 
var så ideologiskt starkt och ändå så fyllt av praktisk politik. Det var helt 
otroligt, Stefan!

De där tårarna kom ju när du sa allt det vackra i början. Det fantastiska är 
att jag skulle ha kunnat använda exakt samma ord om dig – precis samma! 
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Det är väl det som är det härliga, med ömsesidigheten i vårt gemensamma 
arbete.

Här ska du som andra få ett litet gåvobevis på pengar insatta på Palme-
centrets solidaritetsfond.

Jag ville envisas med att inte ge dig blommorna medsamma därför att de 
här blommorna symboliserar dig så väldigt mycket. Den här buketten – har 
ni sett hur otroligt vacker den är?

De fyra som har valts till LOs nya ledning har också fått vackra buket-
ter. De har alla någonting gemensamt. Det är buketter som säger något om 
svensk yrkesutbildning. Det säger något om att vi faktiskt är i världsklass. 
Det säger någonting om hur viktigt det är att vi har fackliga medlemmar 
som är yrkesstolta.

Det är lite olika florister för de fyra buketterna. På just den här buketten 
står det: Floristen som bundit blommorna heter Kristof Remes, medlem i 
Handels och silvermedaljör från yrkes-EM i Portugal 2010.

Det är ett yrkesarbete i världsklass – vilket bevis på Stefans politiska 
utmaning!
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Punkt 3 
Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
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Rapport från 
fullmaktsgranskningskommittén 

Pia Håkansson, revisor föredrog fullmaktsgranskningskommitténs berättelse.

Beslut
Kongressen beslutade
att godkänna rapporten.

Rapport från Uppropet
Pia Håkansson, revisor: Liksom vid de senaste kongresserna har vi vid in-
gångarna till kongresslokalen prickat av de 410 röstberättigade kongress-
deltagarna – 300 ombud och 110 representantskapsledamöter, vari också 
ingår LOs styrelse.

Ombud, ledamöter av representantskapet och styrelsens ledamöter, som 
finns upptagna i deltagarförteckningen, vilket ni finner i Kongressguiden, 
är närvarande med följande korrigering:

Valle Karlsson, SEKO, Ombud ersätter Sara Dahl.

Deltagarförteckning
Abrahamsson, Tomas SEKO Representantskapet
Ackholt, Malin HRF Representantskapet
Adolfsson, Gullbritt Kommunal Representantskapet
Ahlgren, Majlene Kommunal Ombud
Almén, Renate IF Metall Ombud
Almroth, Birgitta Kommunal Ombud
Amundson, Aneth IF Metall Ombud
Andersson, Bo-Arne GS Ombud
Andersson, Claes Elektrikerna Ombud
Andersson, Karl-Johan SEKO Ombud
Andersson, Lena Kommunal Ombud
Andersson, Mikael IF Metall Ombud
Andersson, Sophia Handels Ombud
Andersson, Stefan Kommunal Ombud
Andersson, Thomas Byggnads Ombud
Andersson, Tomas Handels Ombud
Andersson, Ingemar IF Metall Representantskapet
Andersson, Lena Kommunal Representantskapet
Andersson, Mariann Kommunal Representantskapet
Andersson, Tommy GS Representantskapet
Andersson, Ulf IF Metall Representantskapet
Anderzon, Lowisa Kommunal Ombud
Anttila, Timo Byggnads Ombud
Arnesson, Roger Fastighets Ombud
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Arnström, Micael IF Metall Ombud
Aronson, Lena Handels Ombud
Aronsson, Peter Fastighets Representantskapet
Arvidsson, Mari GS Representantskapet
Aslani, Mohammad Kommunal Ombud
Bardh, Per LO Styrelsen
Baudin, Tobias Kommunal Representantskapet
Belfrage, Kerstin Kommunal Ombud
Bengtzelius, Christian Byggnads Ombud
Benjaminsson, Monica IF Metall Representantskapet
Berg, Anders SEKO Ombud
Berg, Anders Transport Representantskapet
Berggren, Christoffer Handels Ombud
Berglin, Anny SEKO Ombud
Bergman, Mahlin Kommunal Ombud
Bergström, Anders Kommunal Representantskapet
Bill, Anders IF Metall Ombud
Bjelkerud, Thomas Musikerna Ombud
Björkman, Martin IF Metall Ombud
Björnberg, Björn-Inge SEKO Ombud
Björnson, Sara Handels Ombud
Blomgren, Maria Kommunal Ombud
Blomqvist, Jan Pappers Ombud
Bohman, Margareta Kommunal Ombud
Borén, Christian IF Metall Ombud
Borgkvist, Lennart Målarna Revisor
Bornlykke, Ida Kommunal Ombud
Boström, Martin Handels Ombud
Bredstedt, Gunn Kommunal Ombud
Brolin, Elisabeth Kommunal Representantskapet
Burlin, Maria Kommunal Ombud
Bäcklin, Marie Kommunal Ombud
Carlsgård, Anne-Maria Kommunal Ombud
Carlsson, Magnus IF Metall Ombud
Carlsson, Ulf Elektrikerna Ombud
Carlsson, Kennet IF Metall Representantskapet
Carlstedt, Marcel Transport Ombud
Cato, Magnus Byggnads Ombud
Chalardyaem, Khuanla IF Metall Ombud
Clausen, Jan Fastighets Ombud
Dahl, Ewa-Britt Kommunal Representantskapet
Dahlström, Carina Kommunal Ombud
Dahlström, Christina Kommunal Representantskapet
Danielsson, Peter IF Metall Ombud
Darelius, Robert Kommunal Ombud
Davidsson, Claes IF Metall Ombud
de Klonia, Annika Handels Representantskapet
de Paolo Sandberg, Liza Kommunal Representantskapet
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Due Hedlund, Pyret Kommunal Ombud
Edlund, Ingela SEKO Representantskapet
Edström, Cathrine Kommunal Ombud
Ekberg, Marie-Louise Handels Ombud
Ekeklint, Mats SEKO Representantskapet
Eklöf, Anneli Handels Ombud
El Haj, Jamal IF Metall Representantskapet
Elfman, Carin Kommunal Ombud
Emanuelsson, Tomas Byggnads Ombud
Eneblom, AnnKatrin Kommunal Ombud
Enkvist, Patrik Kommunal Ombud
Eriksson, Jörgen Byggnads Representantskapet
Eriksson, Sofia Kommunal Representantskapet
Erixon, Lis IF Metall Ombud
Erkinmikko, Jarmo Kommunal Ombud
Esinsel, Onur Kommunal Ombud
Ferbe, Anders IF Metall Styrelsen
Fernebro, Anna IF Metall Representantskapet
Fornstedt, Lena IF Metall Representantskapet
Forslund, Ann-Louise Kommunal Ombud
Forsman, Niclas Kommunal Ombud
Fredriksson, Johan Elektrikerna Ombud
Fridäng, Kjell IF Metall Ombud
Gabrielsson, Dan Kommunal Ombud
Gardewall, Carina Kommunal Ombud
Gasalho, José IF Metall Ombud
Georgii, Erik GS Representantskapet
Gideonsson, Susanna Handels Representantskapet
Glimhed, Ewa Kommunal Ombud
Granlund, Lenita Kommunal Representantskapet
Granvik, Jan Musikerna Representantskapet
Gunnarsson, Martin IF Metall Representantskapet
Guovelin, Eva Livs Representantskapet
Guovelin, Therése HRF Representantskapet
Gustafson, Kerstin Kommunal Ombud
Gustafsson, Anders Kommunal Ombud
Gustafsson, Lina IF Metall Ombud
Gustafsson, Michael IF Metall Ombud
Gustafsson, Paul GS Ombud
Gustafsson, Petter Handels Ombud
Gustavsson, Hans-Åke GS Ombud
Gustavsson, Jan-Olof Målarna Ombud
Gustavsson, Morgan Transport Ombud
Gustavsson, Thomas Fastighets Ombud
Gustavsson, Christer GS Representantskapet
Göransson, Bilbo Kommunal Ombud
Göransson Lindqvist, Pernilla Kommunal Ombud
Haataja, John Handels Representantskapet
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Hagberg, Anders Kommunal Representantskapet
Hagelin, Torbjörn Byggnads Representantskapet
Halac, Sladjana Kommunal Ombud
Hall, Martin Kommunal Ombud
Hallén, Bertil SEKO Ombud
Hammarin, Peter Kommunal Representantskapet
Hammenstig Lundgren, Jenny Kommunal Ombud
Hansson, Maria Kommunal Ombud
Hansson, Mikael Kommunal Ombud
Hansson, Ulf Kommunal Ombud
Hansson, Mats HRF Representantskapet
Harrysson, Patrik GS Representantskapet
Hedström, Melinda Handels Representantskapet
Heikkinen, Marie Kommunal Ombud
Hellberg, Christer IF Metall Ombud
Hellerstedt, Catharina IF Metall Ombud
Hellman, Sven-Olof SEKO Representantskapet
Hellqvist, Kenth IF Metall Ombud
Helsing, Hanna Fastighets Ombud
Hildingsson, Lars Byggnads Ombud
Hillestrand, Niclas IF Metall Ombud
Hjärtström, Inger Kommunal Ombud
Holgersson, Tomas IF Metall Ombud
Holkko, Peter SEKO Ombud
Holm, Sara Kommunal Ombud
Holmgren, Camilla Kommunal Ombud
Holmlund, Gunnar Byggnads Ombud
Holmqvist, Paula Kommunal Ombud
Holmström, Per Kommunal Ombud
Hortlund, Stefan Livs Ombud
Huzelius, Ida SEKO Ombud
Håkansson, Leif IF Metall Ombud
Håkansson, Pia Fastighets Revisor
Häggström, Lars-Anders Handels Styrelsen
Högberg, Mattias GS Ombud
Höglund, Britt-Marie Kommunal Representantskapet
Högnäs, Rune IF Metall Revisor
Högström, Gerd Kommunal Ombud
Ingelskog, Johan Kommunal Representantskapet
Isacson, Bjarne SEKO Ombud
Ivarsson, Ylva GS Ombud
Jansson, Per Byggnads Ombud
Jansson, Roger IF Metall Ombud
Jarblad, Beatrice Kommunal Ombud
Jenemark, Lena O Livs Ombud
Jivesand, Håkan IF Metall Ombud
Johansson, Camilla IF Metall Ombud
Johansson, Jan IF Metall Ombud
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Johansson, Jörgen GS Ombud
Johansson, Lars SEKO Ombud
Johansson, Lars-Göran Pappers Ombud
Johansson, Lars-Olof Handels Ombud
Johansson, Leif Kommunal Ombud
Johansson, Lena Kommunal Ombud
Johansson, Martin Handels Ombud
Johansson, Mathias Kommunal Ombud
Johansson, Mikael IF Metall Ombud
Johansson, Per-Erik IF Metall Ombud
Johansson, Roger Byggnads Ombud
Johansson, Ulf Kommunal Ombud
Johansson, Bert IF Metall Representantskapet
Johansson, Margaretha Kommunal Representantskapet
Johansson, Mikael Målarna Representantskapet
Johansson, Torbjörn Byggnads Representantskapet
Johnson, Kerstin Kommunal Representantskapet
Jokio, Marie Kommunal Ombud
Jonasson, Lars Transport Ombud
Jonsson, Anders Kommunal Ombud
Jonsson, Anneli SEKO Ombud
Järvelä, Karl IF Metall Ombud
Kallin, Annika SEKO Ombud
Karlsson, Ove IF Metall Ombud
Karlsson, Tomas IF Metall Ombud
Karlsson, Ulrika HRF Ombud
Karlsson, Valle SEKO Ombud
Karlsson, Maj Kommunal Representantskapet
Karlsson, Siw Kommunal Representantskapet
Kevdal, Gunilla Fastighets Representantskapet
Kidsten, Lena Kommunal Ombud
Kjellander, Björn HRF Ombud
Kjällström, Per-Arne Målarna Representantskapet
Klang, Lars Transport Ombud
Klang, Thomas Livs Ombud
Klerck, Brita Kommunal Ombud
Kontorinis, Georgios IF Metall Ombud
Kovacs, Ferenc IF Metall Ombud
Krantz, Marie Kommunal Ombud
Kristinsson, Svan IFMetall Ombud
Kristofersson, Roger IF Metall Ombud
Krivtsova, Olga Kommunal Ombud
Kronkvist, Pia Kommunal Ombud
Kuparinen, Håkan IF Metall Ombud
Kuusinen, Anne Handels Ombud
Lagerqvist, Magnus Transport Ombud
Lander, Marie SEKO Ombud
Langholz, Robert Transport Ombud
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Lantz, Conny Byggnads Representantskapet
Larson, Daniel Kommunal Ombud
Larsson, Benny IF Metall Ombud
Larsson, Oskar Elektrikerna Ombud
Larsson, Rolf Kommunal Ombud
Leander, Dag Transport Representantskapet
Leijon, Carl Michael HRF Ombud
Lennström, Jonas IF Metall Ombud
Lilja, Per Handels Ombud
Lindberg, Malin Transport Ombud
Lindberg, Gerald Livs Representantskapet
Lindfors, Jan Anders IF Metall Ombud
Lindgren, Lars Transport Styrelsen
Lindholm, Alexander SEKO Ombud
Lindholm, Johan Byggnads Representantskapet
Lindkvist, Sven Byggnads Ombud
Lindqvist, Marie IF Metall Ombud
Lindqvist, Ulla LO Styrelsen
Lindskog, Oskar Handels Ombud
Ljungdell, Roland Byggnads Ombud
Ljungqvist, Cecilia Kommunal Ombud
Lundberg, Jonathan GS Ombud
Lundby-Wedin, Wanja LO Styrelsen
Lunden, Lotta Kommunal Ombud
Lundh, Andreas Handels Ombud
Lundin, Christina IF Metall Ombud
Lundin, Tony IF Metall Ombud
Lundström, Åke Kommunal Ombud
Magnusson, Åsa Kommunal Ombud
Magnusson-Fernlund, Carina Pappers Representantskapet
Malmgren, Ann-Christin Handels Ombud
Mardetko, Zdenka Kommunal Ombud
Markusson, Gesa Fastighets Ombud
Martinsson, Jörgen IF Metall Ombud
Matoshi, Besim IF Metall Ombud
Matsson, Annica Kommunal Ombud
Mattsson, Dan Målarna Ombud
Mehanovic, Esef Kommunal Ombud
Mella, Stefan HRF Ombud
Merino, Leopoldo GS Ombud
Minton, Daniel Kommunal Ombud
Molin, Göran GS Ombud
Morberg, Viktoria Fastighets Ombud
Mrdjanov, Natasja Handels Ombud
Müllerström, Berit Kommunal Representantskapet
Mäkipää, Sirpa IF Metall Ombud
Möller, Therese Handels Representantskapet
Nair, Gopa Kumar Kommunal Ombud
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Nelson, Patric Livs Ombud
Nexbo, Joakim Målarna Ombud
Niburg, Anna-Riekje Kommunal Ombud
Niia, Ella HRF Styrelsen
Niklasson, Sten-Ove Transport Representantskapet
Nilsson, Emma Kommunal Ombud
Nilsson, Jan IF Metall Ombud
Nilsson, Lisbet Handels Ombud
Nilsson, Mikael IF Metall Ombud
Nilsson, Hans-Olof Livs Representantskapet
Nilsson, Jan IF Metall Representantskapet
Nilsson, Marie IF Metall Representantskapet
Nilsson, Ulf Kommunal Representantskapet
Noppa, Anne-Marie Kommunal Ombud
Norberg, Åsa Kommunal Ombud
Nordin, Leif Kommunal Ombud
Nordström, Glenn SEKO Ombud
Nordström, Jeanette Kommunal Ombud
Nordström, Annelie Kommunal Styrelsen
Numelin, Irma Kommunal Ombud
Nunez Cona, Patricia SEKO Ombud
Nygårds, Yvonne Fastighets Ombud
Nylander, Johnny IF Metall Ombud
Nyman, Johan Transport Ombud
Nöid, Claes Pappers Ombud
Olesen Rosén, Lotta Kommunal Representantskapet
Olofsson, Magnus Byggnads Ombud
Olofsson, Marika Kommunal Representantskapet
Olsson, Marie IF Metall Ombud
Oskarsson, Luciana Kommunal Ombud
Palmblad, Catarina IF Metall Ombud
Palmqvist, Jan SEKO Ombud
Pereira, Fernando Kommunal Ombud
Persson, Gunilla Kommunal Ombud
Persson, Kjell IF Metall Ombud
Persson, Thomas GS Ombud
Persson, Mona Kommunal Representantskapet
Persson, Per HRF Representantskapet
Persson Klemetsson, Jessica Kommunal Ombud
Petersson, Björn Byggnads Ombud
Petersson, Daniel IF Metall Ombud
Petersson, Harald Handels Representantskapet
Pettersson, Carina Handels Ombud
Pettersson, Jimmy Kommunal Ombud
Pettersson, Lars-Olof Pappers Ombud
Pettersson, Marianne Kommunal Ombud
Pettersson, Tomas Byggnads Ombud
Pettersson, Jonas SEKO Representantskapet
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Pettersson, Magnus Fastighets Representantskapet
Pettersson, Magnus S Kommunal Representantskapet
Påhlsson Andersson, Jenny IF Metall Representantskapet
Qvist, Lisa Kommunal Ombud
Ragnegård, Malin Kommunal Ombud
Ramberg, Eva-Lotta HRF Ombud
Rasmussen, Bjarne IF Metall Representantskapet
Reinhold, Kenny SEKO Ombud
Reljanovic, Maybritt Kommunal Ombud
Ribacke, Per Handels Ombud
Rohdin, Cilla Kommunal Representantskapet
Rojas Espinoza, Marcelo Kommunal Representantskapet
Rosengren, Anne-Li Kommunal Representantskapet
Ross, Anne-Marie SEKO Ombud
Rothzén, Bo IF Metall Ombud
Rudén, Jan SEKO Styrelsen
Rydahl, Anders Handels Representantskapet
Ryding, Anna Transport Representantskapet
Rörvall, Linnea HRF Ombud fr.o.m. kl 17.00
Samuelsson, Inga-Lill IF Metall Ombud
Samuelsson, Jessica Handels Representantskapet
Sandberg, Jan-Henrik Pappers Representantskapet
Sandgren, Lennart Kommunal Ombud
Sandgren, Thomas Elektrikerna Representantskapet
Sandström, Eivor Kommunal Ombud
Schelin Eriksson, Christina Kommunal Representantskapet
Schönning, Mari Kommunal Ombud
Servin, Malin Kommunal Ombud
Shibl, Ali Transport Representantskapet
Sjöblom, Inga-Lill Kommunal Ombud
Sjödin, Erik Kommunal Ombud
Sjöhem, Marie Transport Ombud
Sjöholm, Bengt Pappers Representantskapet
Sjöstrand, Johan Handels Ombud
Sjöstrand, Peter Målarna Representantskapet
Sjöö, Per-Olof GS Styrelsen
Skoglund, Malin Handels Ombud
Skoog, Annika IF Metall Ombud
Skånberg, Lea IF Metall Representantskapet
Slottensjö, Stefan Byggnads Ombud
Sonestedt, Lars IF Metall Ombud
Spinelli Liljedahl, Marie HRF Ombud
Steneryd, Ann-Christine Kommunal Ombud 
Stenholm, Hanna Kommunal Ombud
Stolt, Yvonne Kommunal Ombud
Strand Fransson, Ann Kommunal Ombud
Stridh, Camilla IF Metall Ombud
Ström, Ulf IF Metall Ombud
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Strömqvist, Eva Kommunal Ombud
Ståhle, Fredrik Livs Ombud
Sundelin, Jim Byggnads Ombud
Sundqvist, Jan-Olov SEKO Representantskapet
Svensson, Ingela Kommunal Ombud
Svensson, Johanna Kommunal Ombud
Svensson, Michael Kommunal Ombud
Svensson, Ulf GS Ombud
Säikkälä, Veli-Pekka IF Metall Representantskapet
Söderholm, Sören Elektrikerna Ombud
Södling, Christina Kommunal Ombud
Theodorsson, Monika IF Metall Representantskapet
Thornberg, Helen SEKO Ombud
Thulin, Berth IF Metall Representantskapet
Thuresson, Mikael Kommunal Ombud
Thuresson, Tina Livs Ombud
Thyberg, Inga-Maj Kommunal Ombud
Tillgren, Daniel Handels Ombud
Tillgren, Tommy Handels Representantskapet
Tilly, Hans Byggnads Styrelsen
Tinglöv, Göran Byggnads Ombud
Turunen, Eva Kommunal Ombud
Töråsen, Marita Livs Ombud
Wahter, Heino IF Metall Ombud
Wallin, Jonas Elektrikerna Representantskapet
Wenngren, Ronny Elektrikerna Representantskapet
Westberg, Johnny IF Metall Ombud
Westberg, Mikael IF Metall Ombud
Westerberg, Elin Handels Ombud
Westman, Bengt Byggnads Ombud
Wetterström, Ewa Kommunal Representantskapet
Widéen, Mikael IF Metall Ombud
Widerberg, Preben Kommunal Ombud
Wiklund, Olov Transport Ombud
Wiklund, Tord Kommunal Ombud
Wireland Sorpola, Britt Kommunal Ombud
Wising, Christina Kommunal Ombud
Wondmeneh, Yeshiwork Kommunal Ombud
Wreeth, Tommy Transport Ombud
Välitalo, Ingrid Transport Ombud
Vängbo, Maria Handels Ombud
Vänman, Anna-Karin Kommunal Ombud
Yannelli, Gladys Kommunal Ombud
Zakrisson, Viktor Handels Ombud
Åberg Johansson, Marie Kommunal Ombud
Ålander, Tomas Kommunal Ombud
Ångman, Martin Handels Ombud
Åvall, Margareta Kommunal Ombud
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Öberg, Hans IF Metall Ombud
Öhlund, Hans Fastighets Representantskapet
Ökvist, Veronika Transport Ombud
Östberg, Patrik Byggnads Representantskapet
Österman, Anne Kommunal Ombud
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Punkt 4 
Antagande av dagordning
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Antagande av dagordning

1 Kongressens öppnande

2 Gästerna hälsas, gästernas tal

3 Rapport från fullmaktsgranskningskommittén

4 Antagande av dagordning

5 Antagande av arbetsordning

6 Val av kongressens funktionärer och utskott
 a fem ordförande
 b sju sekreterare
 c tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
 d tre protokollsjusterare
 e åtta ledamöter i redaktionsutskott

7 Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning

8 Berättelse över landsorganisationens verksamhet 2008–2011

9 Revisionsberättelse

10 Beslut om ansvarsfrihet

11 Nomineringar och val

12 Ekonomi
 Avgiftskommitténs rapport
 Ersättningsregler/Medlemsförmåner
 Motionerna 12.1–12.5
 Ägandestrategi
 Motion 12.6
 LO-Bank
 Motionerna 12.7–12.8

13 Vårt gemensamma uppdrag
 Stadgar
 Motionerna 13.1–13.7
 LOs stadgar 2012–2016
 Organisering
  Ökad organisationsgrad
  Motionerna 13.8–13.16
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  Övergång mellan förbund och a-kassa
  Motionerna 13.17–13.22
 Facklig utbildning
 Motionerna 13.23–13.27
  Stipendiefonden
  Motionerna 13.28–13.34
  Ungdomsutbildning
  Motion 13.35
  Nätutbildning
  Motionerna 13.36–13.37
  Studiematerial
  Motion 13.38
  Diskrimineringsutbildning
  Motion 13.39
 LO-distrikten och LO-facken i kommunerna
 Motionerna 13.40–13.45
  Stadgar
  Motionerna 13.46–13.50
 Inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet
 Organisationsfrågor
 Motionerna 13.51–13.55
  Mediestrategi
  Motionerna 13.56–13.60
  Information, opinion
  Motionerna 13.61–13.75
  Skolinformation
  Motionerna 13.76–13.83
  Organisationspolicy
  Motionerna 13.84–13.87
  Centrala ungdomskommittén
  Motion 13.88
  Gränsdragning
  Motion 13.89
LOs organisationsplan 2012
Bemanningsavtal
Motionerna 13.90–13.97
 Uppsägningsregler
 Motionerna 13.98–13.100
 Helglön
 Motionerna 13.101–13.102
 Begränsningsregler
 Motion 13.103

14 Internationella frågor
 Motionerna 14.1–14.3
 Inledande text med att-satser (kappan)
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15 Facklig-politisk samverkan
 Strategi
 Motionerna 15.1–15.9
 Monarkins avskaffande
 Motion 15.10

16 Arbetsmarknad och sysselsättning
 Ekonomisk politik
 Motionerna 16.1–16.3
 Full sysselsättning: Bättre stabiliseringspolitik och färre kriser, sidan 64 

(andra förslaget) samt sidorna 65–67
 Lönebildning och lönepolitik
 Motionerna 16.4–16.7
 Arbetsmarknadspolitik och a-kassa
  Aktiv arbetsmarknadspolitik
  Motionerna 16.8–16.16
  A-kassornas utformning och finansiering
  Motionerna 16.17–16.27
  Ersättningsnivå och karens
  Motionerna 16.28–16.36
 Full sysselsättning: Gör arbetsmarknaden tillgänglig för fler, sidan 21 

(första och andra förslaget) samt sidan 22
 Full sysselsättning: Bättre stabiliseringspolitik och färre kriser, sidan 64 

(första förslaget)
 Utbildningspolitik
  Gymnasieskolan
  Motionerna 16.37–16.40
  Vuxenutbildning
  Motionerna 16.41–16.43
 Full sysselsättning: Gör arbetsmarknaden tillgänglig för fler, sidan 20
 Full sysselsättning: Skolan som väg till arbetslivet, sidorna 53–54
 Näringspolitik
  Transportpolitik
  Motion 16.44
 Klimat- och energipolitik
 Motionerna 16.45–16.47
 Ekonomisk brottslighet
 Motionerna 16.48–16.52
 Migration
 Motionerna 16.53–16.55
 Inledande text med att-satser (kappan)

17 Arbetsliv
 Lag och avtal
 Motionerna 17.1–17.3
  LAS
  Motionerna 17.4–17.11
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  Arbetsrätt
  Motionerna 17.12–17.22
  Diskriminering
  Motionerna 17.23–17.24
 Full sysselsättning: Gör arbetsmarknaden tillgänglig för fler, sidan 21 

(tredje förslaget)
 Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt arbetsliv, sidan 41
 Arbetstidsfrågor
 Motionerna 17.25–17.31
 Full sysselsättning: Full sysselsättning kräver jämställdhet, sidan 31 (för-

sta förslaget)
 Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt arbetsliv, sidan 42 

(tredje förslaget)
 Arbetsmiljö
  Arbetsmiljöutveckling
  Motionerna 17.32–17.34
  Ergonomi/Rehabilitering
  Motionerna 17.35–17.36
  Skyddskläder
  Motion 17.37
  Integritet
  Motionerna 17.38–17.39
  Myndighetsutövning
  Motionerna 17.40–17.42
  Arbetsorganisation
  Motion 17.43
 Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt arbetsliv, sidan 40 

samt sidan 42 (första och andra förslaget)
 Avtalsförsäkringar
  Generellt
  Motionerna 17.44–17.52
  TFA
  Motionerna 17.53–17.59
  Omställningsförsäkring
  Motionerna 17.60–17.63
  Avtalspension
  Motionerna 17.64–17.71

18 Välfärd
 Motionerna 18.1–18.2
 Socialförsäkringssystemet
 Motionerna 18.3–18.4
 Sjukförsäkring
 Motionerna 18.5–18.13
 Pensioner
 Motionerna 18.14–18.17
 Arbetsskadeförsäkringar
 Motionerna 18.18–18.20
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 Offentligfinansierad verksamhet
  Högkostnadsskydd
  Motionerna 18.21–18.24
  Offentlig upphandling
  Motionerna 18.25–18.28
 Full sysselsättning: Full sysselsättning kräver jämställdhet, sidan 31 (an-

dra förslaget) samt sidan 32
 Skattepolitik
 Motionerna 18.29–18.32
 Inledande text med att-satser (kappan)

19 Fastställande av rapporten Full sysselsättning

20 Arvoden för revisorer

21 Tid för nästa kongress

22 Kongressens avslutning

Beslut
Kongressen beslutade
att anta dagordningen.
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Punkt 5 
Antagande av arbetsordning
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Antagande av arbetsordning

1 Kongressens arbetstider
Kongressen öppnar klockan 12.00 den 25 maj i Folkets Hus i Stockholm. 
Avprickning sker från klockan 10.00. Kongressen avslutas senast klockan 
16.00 den 28 maj.

Kongressen håller sina sammanträden mellan klockan 09.00 och 13.00 
samt mellan klockan 14.30 och 18.00. Kvällsplenum hålls lördagen den 26 
maj och avslutas senast 02.00. Kongressen kan dock fatta beslut om andra 
sammanträdestider.

2 Kongressens offentlighet
Kongressen är offentlig och intresserade kan få ett åhörarkort av LO och 
har därmed tillträde till läktare under kongressen. Kongressen kan dock 
besluta att åhörare inte äger tillträde vid viss frågas behandling.

Representanter för press, radio och TV får ett särskilt kort av LOs press-
tjänst.

3 Ordförande
Kongressen väljer fem ordförande vilka växelvis leder förhandlingarna.

Om tjänstgörande ordförande vill delta i debatten ska någon av de öv-
riga leda förhandlingarna.

Ordföranden har rätt att lägga förslag till debattens avslutning och före-
slå tidsbegränsning för talarna för att få en fråga avslutad. Ett sådant förslag 
kan även föreslås av röstberättigade deltagare på kongressen.

4 Beslutsprotokoll
Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll.

Vid omröstning med namnupprop ska i protokollet anges namnen på de 
röstande, vilka förbund de representerar och hur de röstar.

Beslut från föregående dag redovisas skriftligt dagen efter. Anmärkningar 
eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras till kongressekreterarna 
före klockan 13.00 för föregående dags beslut. Justering av protokollet be-
handlas som första punkt på eftermiddagens sammanträde.

För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.

5 Sekreterare
Kongressen väljer sju sekreterare som svarar för kongressens protokoll.

6 Rösträknare
Kongressen väljer 10 rösträknare som ska räkna röster då voteringssystemet 
inte används samt en rösträkningskommitté bestående av fem ledamöter.
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7 Förslag
Ordet begärs elektroniskt via läsplattor, på dessa skrivs även alla förslag till 
beslut in. Vid begäran av ordet anges namn och den organisation man re-
presenterar. Förslagen bör lämnas så tidigt som möjligt under kongressen.

8 Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till 5 minuter 
om kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om 
en beslutspunkt önskar göra ytterligare inlägg är talartiden begränsad till 
3 minuter. Möjlighet finns även att begära replik. Då är talartiden begrän-
sad till 1 minut.

9 Omröstningar
Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Om minst 50 
röstberättigade skriftligt begär sluten omröstning ska detta verkställas. Vid 
alla omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen inte beslutar annat.

Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhäl-
ligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

Omröstning sker via läsplattor.
Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning ska 

uppge sitt namn och den organisation hon/han representerar.
Vid lika röstetal fäller kongressens tjänstgörande ordförandes röst av-

görandet.

10 Reservation
En skriftlig reservation ska lämnas inom två timmar efter fattat beslut. Re-
servationen ska undertecknas med namn och organisation.

11 Permission
Begäran om permission måste ske skriftligen och i god tid överlämnas till 
tjänstgörande ordförande som har att bevilja eller avslå denna.

12 Redaktionsutskott
Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av åtta ledamöter. Om 
en fråga inte kan avgöras under kongressbehandlingen, hänskjuts frågan till 
redaktionsutskottet som har att lägga fram ett nytt utlåtande till kongressen.

Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till kon-
gressen som därefter fattar beslut.

Beslut
Kongressen beslutade
att anta arbetsordningen.
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Punkt 6 
Val av kongressens funktionärer och utskott
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Val av kongressens funktionärer och 
utskott

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande föredrog styrelsens förslag:

a) Fem ordförande:
Helen Sandgren Stenmark, Handels
Therése Guovelin, HRF
Peter Johansson, IF Metall
Lisa Björck, Kommunal
Mikael Nilsson, LO

b) Sju sekreterare: (Samtliga LO)
Susanne Lönnberg
Mats Sundberg
Thomas Hagnefur
Åsa Einebrant
Therese Roselin Göthe
Anneth Adelander
Gun-Britt Karlsson

c) Tio rösträknare:
Sektion A
Podiet samt rad 2, 3 och 4
Maria Burlin, Kommunal, ombud, plats 99

Rad 6, 7 och 8
Inger Hjärtström, Kommunal, ombud, plats 314

Rad 9, 11 och 12
Jessica Persson Klemetsson, Kommunal, ombud, plats 597

Rad 13, 15 och 16
Lars Göran Johansson, Pappers, ombud, plats 915

Sektion B
Rad 2, 3, 4, 6 och 7
Peter Aronsson, Fastighets, representantskapet, plats 269

Rad 8, 9 och 11
Peter Sjöstrand, Målarna, representantskapet, plats 611

Rad 12, 13, 15 och 16
Anna Fernebro, IF Metall, representantskapet, plats 935
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Sektion C
Rad 2, 3 och 4
Tomas Pettersson, Byggnads, ombud, plats 121

Rad 6, 7, 8 och 9
Martin Boström, Handels, ombud, plats 348

Rad 11, 12 och 13
Michael Gustavsson, IF Metall, ombud, plats 646

Fem ledamöter i rösträkningskommittén:
Pia Håkansson, LO-revisor
Rune Högnäs, LO-revisor
Lennart Borgkvist, LO-revisor
Anders Bergström, Kommunal
Jan-Olov Sundqvist, SEKO

d) Tre protokollsjusterare (för sista dagens protokoll)
Helen Sandgren Stenmark, Handels
Peter Johansson, IF Metall
Mikael Nilsson, LO

e) Åtta ledamöter i redaktionsutskott:
Wanja Lundby-Wedin, LO – ordförande
Anders Ferbe, IF Metall
Tobias Baudin, Kommunal
Lars-Anders Häggström, Handels
Jan Rudén, SEKO
Ella Niia, HRF
Mikael Johansson, Målarna
Kristina Mårtensson, LO – sekreterare

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens förslag.
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Punkt 7 
Fastställande av traktamenten och  
annan ekonomisk ersättning
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Fastställande av traktamenten och annan 
ekonomisk ersättning

Kjell Ahlberg, LO: Jag tänkte föredra förslaget om ekonomiska ersättningar.
 – Traktamente och måltidsavdrag ersätts enligt LOs uppdragsreglemente.
 – Researvode, som är skattepliktigt, utgår med 285 kronor per dygn.
 – Ersättning för förlorad arbetsinkomst är 1 572 kronor per dag inklusive se-
mesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar – det borde i princip 
vara två – till deltagare som inte är anställda inom rörelsen.

 – För resa beställd på särskild blankett från LO svarar LO för hela kostnaden.
 – För logi beställd på särskild blankett från LO svarar LO för hela kostnaden.
 – Om man bor på egen hand ersätts detta med 105 kronor per dygn.

Det är förslaget.

I debatten deltog
Leopoldo Merino, GS
Natasja Mrdjanov, Handels

Beslut
Kongressen beslutade
att fastställa förslaget till traktamenten och annan ekonomisk ersättning.
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Punkt 8 
Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 
2008–2011



 96 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

Berättelse över Landsorganisationens 
verksamhet 2008–2011

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag ska inte hålla någon lång föredrag-
ning om vår verksamhet som ligger bakåt i tiden, för vi ska lägga all kraft 
framåt. Men jag vill komma med några förklaringar till hur vi har arbetat 
och ett par saker som inte har blivit gjorda av de saker som vi fattade beslut 
om vid förra kongressen.

Jag har lite grann reflekterat över vilket politiskt sammanhang som vi 
befinner oss i nu, både fackligt och politiskt. Det har hänt saker under kon-
gressperioden.

Temat för förra kongressperioden var Världens bästa jobb. Det har vi 
verkligen försökt jobba med, och jag hoppas att vi kommer att bli ännu 
bättre framöver på att verkligen synliggöra allt det som LO-förbundens 
medlemmar gör. Jag behöver inte nämna det för er. Även de tåg som inte 
kom i dag kördes av medlemmar i ett LO-förbund. De som jobbar på tågen 
tyckte säkert att det var mycket pinsamt.

När ni lämnar ungarna på dagis och ser de som bygger här uppe i Stock-
holm – överallt ser vi LO-förbundens medlemmar, även om de tyvärr inte 
alltid är så synliga i det offentliga. Det är viktigt att vi kan fortsätta att jobba 
också med de frågor som handlar om det rättvisa arbetslivet. Vi har gjort 
det en hel del under den här tiden. Men eftersom villkoren för medlem-
marna är viktiga inte bara när de jobbar utan också när de inte kan jobba 
hade vi ett beslut på förra kongressen som handlade om sjukförsäkringen 
och arbetslöshetsförsäkringen.

Vi fick beslut om att vi skulle jobba för 90 procents ersättningsnivå i de 
båda försäkringarna. Det var – jag tycker att det är viktigt att säga det – ett 
förslag där LOs styrelse fick stryk av kongressen. Då är det väl extra viktigt, 
kan jag tycka, att vi verkligen visar att vi bryr oss om när kongressen har en 
annan uppfattning än den som styrelse hade. Med den politiska situation 
som vi har haft och har, där de båda försäkringarna är kraftigt undermine-
rade, och trots att vi har kämpat oerhört mycket under kongressperioden 
för att försöka påverka och få till stånd förändringar i positiv riktning har 
vi tyvärr inte lyckats.

När det gäller 80 procent, som det är i dag: Det är 30 procent av lönta-
garna som inte får ut 80 procent av sjukförsäkringen, och för arbetslöshets-
försäkringen är det 90 procent av löntagarna som inte får ut 80 procent av 
försäkringen. Att i det läget kämpa för 90 procent i försäkringarna har bara 
inte varit görligt.

En annan fråga som vi borde ha kunnat jobba mer med gäller tandvårds-
försäkringen. Ni vet att vi hade mycket kraftfulla neddragningar på vår 
personal i LO, eftersom förbunden tappade mycket medlemmar och LO då 
tappade ekonomi, så styrelsen var tvungen att omprioritera. Då har vi tving-
ats prioritera ned välfärdens verksamheter och en del av välfärdsfrågorna.

Därför är den frågan också en fråga som vi kanske inte har tagit oss an 
på det sätt som vi borde.

Nu vet ni, om ni kommer att fatta ett sådant beslut, kommer att ha en 



 b e r ä T T e L S e  ö v e r  L a n d S O r G a n I S a T I O n e n S  v e r K S a M h e T  2 0 0 8 – 2 0 1 1  | 97

stor välfärdspolitisk utredning, som också handlar om välfärdens verksam-
heter och övriga frågor som man kommer att jobba med under kommande 
kongressperiod. Jag är alltså övertygad om att också den frågan kommer 
att finns med.

Klimat- och näringspolitik bestämde vi oss också för att tona ned i den 
slimning som gjordes av LO-kansliet. Trots det har vi gjort ett klimatpoli-
tiskt program under kongressperioden. Men jag tror att vi måste jobba än 
mer med de frågorna.

Egentligen vill jag bara tala om: Alla andra beslut, tror jag, som vi tog 
på kongressen kan ni återfinna i de verksamhetsberättelser som har pre-
senterats för kongressen. Jag hoppas att ni kan lägga verksamhetsberättel-
serna till handlingarna, och jag yrkar bifall till det förslaget. Sedan hoppas 
jag att vi tillsammans – jag, fast jag gör det från en helt annan position, ni 
som är här och den nya ledning och styrelse som kommer att väljas – med 
kraft kommer att verka för alla de beslut som fattas på den här kongressen.

Beslut
Kongressen beslutade
att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.
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Punkt 9 
Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Lars Wennberg, auktoriserad revisor redogjorde för revisorernas granskning 
av styrelsens och representantskapets verksamhet under kongressperioden 
och tillade: Vi tillstyrker att styrelsens och representantskapets ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för kongressperioden.

Beslut
Kongressen beslutade
att godkänna revisionsberättelsen.
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Punkt 10 
Beslut om ansvarsfrihet
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Beslut om ansvarsfrihet

Beslut
Kongressen beslutade
att bevilja Styrelsen och Representantskapet ansvarsfrihet.
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Punkt 11 
Nomineringar och val
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Nomineringar och val

Lördagen den 26 maj

Val av ordförande

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja Karl-Petter Thorwaldsson till LO-ordförande för den kommande 

kongressperioden.

Karl-Petter Thorwaldsson, nyvald LO-ordförande: Tack, kära vänner, för för-
troendet att få leda LO!

Jag har tänkt på det länge men kom på det i morse: Det finns verkligen 
tillfällen i livet när man önskar att ens mamma och pappa levde.

Min mamma var damfrisörska i Kosta. Jag kan säga för alla er som bor 
på bruksorter: Det är inte det bästa yrke ens mamma ska ha, för hon vis-
ste redan innan man hade festat att man hade gjort det, eftersom de hade 
sambandscentral hemma hos mamma. Så småningom, efter det att hon fick 
värk i axlarna och omskolades, började hon jobba med äldre människor i 
Kosta som stolt kommunalarbetare i 20 år.

Pappa lyckade med att jobba 52 år på Kosta glasbruk, från det att han 
var 13 till det att han var 65. Med pappa är det faktiskt så att han kan finnas 
i era hem. Han gjorde en glasbit som heter snöboll – ni vet kanske vilken 
det är. Har ni en sådan som är gjord före 1987 är det mycket sannolikt att 
min pappa har varit involverad med att göra den. Han sa faktiskt en gång 
en midsommarafton: Det sägs att Ingvar Kamprad möblerade Sverige. Jag 
nöjde mig med mysbelysning på fredagskvällarna.

Jag kan säga rent generellt, om man kommer för Kosta och har föräld-
rar som var fackligt och politiska aktiva och när man dessutom är född av 
sina föräldrar och döpt till Karl Petter Niklas – det är faktiskt sant – är re-
san ganska lång till att få stå och tacka för förtroendet på en LO-kongress.

Det första mötet jag hade med facket var en augustidag 1983. Jag blev 
anställd på ett kvällsskift på Bröderna Hammarstedts verkstad i Växjö. Jag 
blev mottagen av facket, som det var på den tiden, och introducerad under 
fyra timmar av Gösta.

Han tog hand om oss på typiskt fackligt sätt, ganska bryskt. Det är där-
för det känns konstigt att man nästan har nära till tårarna – det känns inte 
helt jättefackligt. Jag kanske ska förändra det.

Han kallade mig till ett första klubbmöte. Det var redan samma vecka 
som jag blev nyanställd. Vi kom in på fackklubbsmötet. Ni vet hur det är 
man kommer till ett fackklubbsmöte och har varit aktiv i SSU. De är inte 
riktigt lika öppna för diskussioner, utan det var en enda lång rad rapporter.

Under övriga frågor tänkte jag att man måste göra något åt själva mötes-
formerna. Jag var första veckan på jobbet, och jag lade en längre text under 
övriga frågor om hur vi skulle förändra detta. Jag tror att jag nämnde ordet 
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”socialisera” vid något tillfälle också, som vi unga SSUare gjorde på den tiden.
Gösta tog ordet – han var ordförande i klubben – och sa på detta mitt för-

sta möte med en fackklubb: Karl-Petter, du är ju inget annat än bofinkadjävel!
Trots det – eller kanske tack vare det – kom han tillbaka dagen efter 

och sa:
– Du, det var dålig pedagogik det där att säga bofinkadjävel och alla skrat-

tade på första klubbmötet. Vi ska skicka dig på en studiecirkel, sa Gösta. Du 
ska lära dig att det finns några enkla samband här i livet.

– Först måste du bli så jäkla bra på det du gör att du tjänar mycket pengar, 
sa Gösta. Då kommer du att betala mycket pengar i skatt i Sverige, och då 
kommer företaget att tjäna pengar, och då kommer de att betala mycket 
skatt i Sverige. Då kan vi göra allt där du sa i går!

Tänk, 30 sekunder nationalekonomi första dagen på jobbet! Det är så 
facket i Sverige är när det är som allra bäst: vår vilja, vår lust att lära nya ge-
nerationer, ge nya människor självförtroende att stå längst fram och träffa 
medlemmar varje dag i deras vardag.

Det är där facket ska vara som starkast – eller hur, kamrater?
Jag ska inte alls förringa uppdraget. LO står inför stora utmaningar i 

framtiden. Alla vi här inne vet det. Jag ska komma tillbaka och prata mer 
om det i morgon i mitt tal. Nu vill jag bara nämna tre saker.

Utanför här har vi i Sverige 384 000 arbetslösa människor. 384 000 män-
niskor hade i slutet av april inget jobb att gå till. Det ska kallas vid dess rätta 
namn: Det är massarbetslöshet. Vår uppgift, kamrater, är att göra någonting 
åt massarbetslösheten.

Låt oss redan nu lova att vi ska bryta ryggen av massarbetslösheten – el-
ler hur?

Det andra, som ni har hört hela våren, är att arbetsgivare och högern i 
Sverige blir alltmer arroganta. Vi kan inte ha ett sådant debattklimat i våra 
lönerörelser, där arbetsgivaren börjar lönerörelsen med att säga: Nu ska vi 
frysa alla ingångslöner i tio år. Vi kan inte ha partier i Sveriges regering 
som, trädda på ett snöre, genast går ut och säger först att ungdomslönerna 
skulle sänkas och sedan att allas löner skulle sänkas med upp till 25 procent.

Vi kan inte börja en debatt om Sveriges framtid med att ha ledande po-
litiker i alla partier som säger att vi ska sänka våra löner. Det måste vi sätta 
stopp för – eller hur?

Det tredje har Wanja redan pratat om. Jag vet inte om ni i går morse 
hörde på vår statsminister Fredrik Reinfeldt, som nu slog in den sista spiken 
i den generella välfärden.

I går sa han på fullt allvar att vi inte längre ska försäkra varandra i Sve-
rige. Den trygghet vi har i sjukförsäkringen, den trygghet vi har i a-kassan, 
den trygghet vi har vid sjukdom, den ska vi försäkra oss själva, kollektiv för 
kollektiv.

Ni vet lika väl som jag vilka det är som tar stryk, om vi ska börja dela in 
i olika grupper när vi ska betala för försäkringar.

Jag var själv ansvarig på IF Metall hösten 2006, när vi skulle få avgifts-
höjningen, när svenska regeringen skickade en räkning den 1 januari 2007 
som var på en miljard mer än 2006 – det är så mycket pengar vi pratade om 
vid årsskiftet 2006/2007.
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Då undersökte vi i IF Metall hur mycket det skulle kosta för oss att in-
föra den typen av försäkring med massarbetslöshet. Då sa de till oss att det 
skulle kosta oss mellan 300 och 350 kronor i månaden. Det skulle vi lägga 
på det regeringen redan hade bestämt att vi skulle ha, 839 kronor, så det 
skulle uppåt 1 200–1 250 kronor i månaden att vara med i facket. Det vet ni 
här inne att det inte går.

Ett sådant samhälle kommer alltid de som har den svagaste ställning-
en att förlora på. Därför – i dag, redan från och med nu – ska vi se till att 
stoppa utvecklingen mot att vi inte ska hålla ihop. Vi ska ha en generell 
välfärd lika för alla!

Vi gör inte skillnad på folk och folk – eller hur?
Kamrater! För det tredje: Det är klart att vi också måste stärka vår orga-

nisation. Det är klart att vi måste se till att vi blir en facklig organisation 
som växer i framtiden.

Jag är ganska säker på att sambandet är medlemmar – makt – möjlighe-
ter. Först måste vi ha många medlemmar. De många medlemmarna ger oss 
makt, och makten ger oss möjlighet att förändra.

Vi måste alltid jobba i den ordningen: medlemmar – makt – möjligheter.
Därför är det tredje löftet som jag ger: Vi ska jobba för att LO ska bli 

en organisation som växer. Och det är ni i förbunden som måste se till det.
Vi ska samverka så att vi blir ett större LO i morgon – eller hur?
Allra sist – jag kommer ju tillbaka för att tala i morgon, och presidiet har 

sagt att jag fick prata i var det 30 sekunder, nej fem minuter – ska jag säga 
något om detta med att ha öppna processer.

Av olika anledningar – inte alls planerat, kan jag säga – kom det ut redan 
för ett år sedan att IF Metall hade valt att driva mitt namn som blivande 
LO-ordförande. Jag förstod redan då att det här året skulle bli väldigt job-
bigt. Att vara en offentlig kandidat så länge är naturligtvis väldigt svårt – 
jag säger det till alla.

Jag kan säga att det har varit lite som att åka bergochdalbana, och jag ha-
tar att åka bergochdalbana – det är inte min grej. En gång när jag var SSU-
ordförande satte de mig i en bergochdalbana, och den intervjun använde de 
i ett halvår som ett skämt över hur människor kan bete sig i radiointervjuer. 
Jag är inget bra på det!

Därför var jag ganska rädd, och sedan blev vi flera kandidater – vi har 
haft många kandidater, för detta har varit en öppen process, kamrater. Då 
måste jag säga två saker.

Det första är till dem som har varit kandidater, både dem som nu blir 
valda och dem som inte blir valda: Jag tycker att ni ska ha stor kredd för att 
ni stod ut med att vara kandidat ihop med bland annat mig.

Jag har träffat många av dem. Jag har åkt runt på debatter i allt från att 
vara på radion till att vara på Finlandsbåtar. Jag har inte hört någon av de 
andra kamraterna vid ett enda tillfälle säga ett enda ont ord om en annan 
kandidat.

Vet ni vad det innebär för en rörelse när man kan ha öppna processer 
utan att man slår ihjäl varandra, utan i stället, med respekt för varandra, 
pratar väl om sina egna?

Det viktigaste provet bestod faktiskt ni som sitter här inne. Vet ni hur 
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lätt hänt det är, när olika förbund tycker olika, att de börjar prata illa om 
varandra?

Jag har åkt land och rike kring. Jag har faktiskt varit i varje län vid minst 
ett tillfälle under det senaste året. Jag har faktiskt inte en enda gång hört – 
fast ni säkert i hemlighet har sagt onda saker om mig hela året – att ni har 
sagt något så att jag har hört det. Det var just därför som det första mötet 
med Gösta var så betydelsefullt när jag kom in i facket.

Det finns en sammanhållning i svensk fackföreningsrörelse som är unik, 
ett kamratskap som vi ska vara oerhört rädda om. Jag har sett hur andra 
organisationer som har haft öppnare processer och det har fungerat så där – 
det har inte alltid varit så enkelt, och man ser i medierna att de pratar mest 
illa om varandra.

Tänk om vi kan fortsätta på det tjugonde århundradet att vara så nära 
varandra att vi alltid, trots olika åsikter, gillar varandra, då finns det heller 
inget som rubbar LO i framtiden!

Tack för förtroendet!

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja Tobias Baudin till förste vice ordförande och Ingela Edlund till an-

dre vice ordförande för den kommande kongressperioden.

Tobias Baudin, nyvald förste vice ordförande: Tack så hemskt mycket, kam-
rater!

Vi har bestämt, jag och Ingela, att vi ska ta oss lite talartid, även om vi är 
lite tidspressade. Vi känner ögonen från presidiet och ska inte vara alltför 
långrandiga, men några minuter var ska vi ta oss.

Tack för förtroendet! Tack för allt stöd! Jag känner mig verkligen hedrad. 
Jag känner mig stolt. Jag känner faktiskt mig en smula rörd just nu. Att bli 
vald av er, alla fackliga kamrater på en LO-kongress, när dessutom så många 
förebilder och tidigare LO-ledare finns på plats, känns väldigt stort.

Wanja! Du kom, precis som jag nu, från Kommunal till vice ordförande 
i LO. Sedan blev du ordförande, vår stolta, starka, första kvinnliga LO-ord-
förande. Och Ulla Lindqvist – känd för att om möjligt slå ännu hårdare än 
Kommunals Annelie Nordström i ordförandeklubban – din mantel ska jag 
nu axla. Vad som är en väldig tur för mig är att vi är två som ska göra det.

Tack för förtroendet! Men också: Tack för ett konstruktivt beslut!
Jag ska vara ärlig: För några veckor sedan kände jag en oro för att kon-

gressen skulle leda till mer splittring i stället för den enighet som vi så väl 
behöver. De enda som hade vunnit på det är arbetsgivarna och den borger-
liga regeringen.

Våra motståndare vet precis lika bra som vi: Enades vi stå, söndrade vi 
falla. Enighet ger styrka. Det är det vi visar här i dag, och det är vad vi be-
höver framåt!

Jag vill ta tillfället i akt att läsa upp en berättelse för er. Den är hämtad 
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från LOs utmärkta kampanj Mitt Sverige. Det är Tanja från Skara som be-
skriver sin situation. Så här berättar hon.

Jag har arbetat i samma livsmedelsbutik i sex år nu. Först var jag viss-
tidsanställd, sedan vikarie. Till slut blev jag fast anställd. Men jag har blivit 
uppsagd två år i rad nu, bara för att komma tillbaka igen efter en tid. Jag 
vet inte vad som kommer att hända framöver. Jag kanske blir uppsagd igen. 
Jag har aldrig jobbat heltid. Just nu vet jag bara att jag får jobba minst 14 
timmar i veckan. Utöver det får jag sms av chefen när hon behöver mig. Jag 
är tacksam för att jag jobbar så mycket kvällar att jag får övertidsersättning. 
Men det går ju ut över mitt sociala liv. Jag blir så stressad av att ha det så här. 
Jag vågar inte planera någonting. Jag bor i en liten etta, men jag kan inte 
skaffa någonting större, för jag vet inte om jag kan betala hyran i längden. 
Jag kan aldrig unna mig saker. Jag kan aldrig resa någonstans, för jag måste 
spara pengarna eftersom jag inte vet om jag behöver dem i framtiden. Jag 
är 27 år gammal nu. Men det känns inte som att livet har börjat än.

Jag berättar inte Tanjas historia här i dag för att den är sällsynt, utan 
just för att den är så vanlig. Tyvärr är den representativ för väldigt många 
unga runt om i vårt land.

Det, kamrater, är en av våra viktigaste fackliga uppgifter framöver, och 
det är en uppgift som jag kommer att ta med mig in i mitt nya uppdrag.

Det pågår en jätteförändring av svensk arbetsmarknad. Vi måste både 
förstå den bättre och agera starkare. Vi måste se verkligheten som den är för 
medlemmarna och hitta lösningar på det problem som finns här och nu. Vi 
måste hitta nya lösningar som gör oss relevanta som samhällsförändrande 
kraft i dag, också för unga på en ny tids arbetsmarknad.

Det hänger ihop med vår förmåga att organisera fler och att bryta den 
negativa trenden i medlemsrekryteringen. Det hänger ihop med vår förmåga 
att opinionsbilda och trycka tillbaka arbetsgivarnas övertag i samhällsdebat-
ten. Och det hänger ihop med vår förmåga att bistå med politiska förslag.

Jag har hela tiden sagt att LO behöver bli ännu mer politiskt. Med det 
menar jag inte att vi ska ta ifrån Stefan Löfven jobbet. Jag menar att vi aldrig 
någonsin får överlåta åt honom och partiet att själva ta fajten med ett blått 
Sverige. Facklig-politisk samverkan är ett gemensamt ansvar!

Vi har olika roller, javisst. Vi har olika uppgifter. Men vi har ett gemen-
samt uppdrag: att bygga den svenska modellen starkare för framtiden. Och 
den ska byggas på full sysselsättning. Den ska byggas på generell välfärd och 
kunskapsdriven tillväxt. Den ska byggas på grundläggande demokratiska 
värden. Den ska byggas på frihet, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet.

Vänner! Nu ska jag kroka arm med Kålle. Det ser jag verkligen fram emot. 
Jag ska kroka arm med Ingela och de övriga i ledningen. Jag ska kroka arm 
med alla de goda krafter som jag vet finns i LO-borgen.

Och nu krokar vi arm allihop, LO, de 14 förbunden och facklig-politiska 
vänner i Sverige och i världen. Och nu håller vi ihop, och så går vi vidare 
mot nya, djärva mål, som Olof Palme sa. Och som Kålle sa: Vi ska fortsätta 
gilla varandra.

Jag känner mig hedrad. Jag känner mig inspirerad. Och jag känner mig 
verkligen laddad.

Än en gång: Tack ska ni ha, kamrater!
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* * *

Ingela Edlund, nyvald andre vice ordförande: Stort tack! Även jag känner 
mig stolt, både omtumlad, stolt och ödmjuk. Det är ett stort förtroende.

Förra fredagen firade jag min lediga dag med att lite slött titta på morgon-
tv från sängen. Där satt som vanligt den där trion Malm, Hägg och Axén 
Olin. Alla tre var rörande överens om hur horribelt det vore att utöka led-
ningen i LO för att få plats med en kvinna – och dessutom skulle hon vara 
både ung och vacker.

Utseendet får väl andra bedöma. Men ung kan man väl knappast kalla 
mig längre. Till Stig – även om du inte är här nu kommer du säkert att läsa 
vad jag har sagt eller kanske titta på tv: Ung var jag däremot på min första 
LO-kongress. Det var 1991. Jag var det yngsta kvinnliga ombudet.

Du minns det säkert inte, Stig, men jag och det yngsta manliga ombu-
det, Mikael Sjöberg, numera känd från diverse olika uppdrag, fick bli film-
stjärnor då. Det spelades nämligen in en video från hela kongressen, och i 
egenskap av unga och hungriga ombud fick vi bland annat sitta i intervju 
med LOs dåvarande ordförande.

Då var jag ung, som sagt, men jag hade ändå hunnit med att jobba fack-
ligt i nästan tio år. Man kan säga vad man vill, men jag saknar i alla fall inte 
erfarenhet.

Nu är inte panelen i SVT på något sätt ensam. Den senaste veckan har 
gett mig en del funderingar. Till exempel har Kommunal fått en hel del 
kritik för att de inte har nominerat en kvinna. Varför har inte flera mans-
dominerade förbund inom 6F fått motsvarande kritik för att de faktiskt 
nominerade en kvinna och inte en man?

Är det ens någon som har lagt märke att det är på det viset? Jag kan nog 
tycka att det är rätt berömvärt att ett gäng förbund med en rejäl gubbstäm-
pel är beredda att föra fram den enda kvinnan i ledningsposition som sin 
kandidat.

En av de frågor som jag fick för några dagar sedan var: Varför är det så 
svårt att få kvinnor att säga ja till tunga uppdrag? Först tänkte jag faktiskt 
bara låta bli att svara. Men sedan funderade jag lite vidare.

Att bli kallad inkompetent, kompromiss, miljonsmäll, alibi och resultat 
av kohandel är väl inte precis något som fungerar som lockbete?

Det är tur att jag har varit omgiven av kloka människor som har sagt åt 
mig ”Bry dig inte om vad som skrivs”, även om det är lättare sagt än gjort.

Doldis har jag också kallats. Det kanske jag är i de här sammanhangen 
men inte i SEKO. Jag tror nog att männen i SEKOs ledning håller med om 
att jag tar precis så mycket plats som jag och mina frågor behöver.

Med det tänkte jag en gång för alla svara på frågan om hur det känns 
att vara ensam kvinna i en ledning på fyra – fast just nu vet vi ju inte det, 
eftersom vi än så länge bara har valt tre. Men om det blir så, då känns det 
himla bra!

Jag tror att valberedningen har lyckats med precis vad de var ute efter: 
att skapa ett fungerande lag. Visst hade jag gärna sett en jämn könsfördel-
ning – det är ju en viktig signal. Men jag vill ändå påstå att det är vad vi 
faktiskt åstadkommer som räknas i längden.

Vi kan ju rent representativt vara hur jämställda som helst. Men om vi 
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inte kan leverera jämställda och jämlika avtal och överenskommelser eller 
vara jämställda och jämlika i det fackliga arbetet i stort, då har vi ett be-
tydligt större problem än om vi räknar könstillhörighet i en ledningsgrupp.

Jag är som sagt övertygad om att vi kan bli ett framgångsrikt lag, ett 
lag som kan vara överens om ett antal högt prioriterade, stora frågor som 
vi kraftsamlar runt tillsammans, LO och förbunden. Och det är gott om 
stora frågor vi har framför oss, som lönebildning och kommande avtalsrö-
relser, jobbet och trygghetssystemen, välfärden och svenska kollektivavtal 
på svensk arbetsmarknad.

Listan kan göras hur lång som helst. Men hur lång som helst kan den 
inte få bli. Jag är övertygad om att vi måste våga prioritera i alla våra verk-
samheter och verkligen våga kraftsamla runt våra prioriteringar.

Med det sagt tror jag ändå att vi behöver lägga till några delar i våra ge-
mensamma kraftsamlingar.

Själv brinner jag för en av de viktigaste förutsättningarna för både väl-
färden och full sysselsättning. Det är en fungerande infrastruktur och en 
fungerande näringspolitik. Den trafikpolitiska motionen tillsammans med 
det klimat- och energipolitiska området, som vi ska behandla senare i dag, 
känns som ett bra första steg i det omtag i näringspolitiken som LOs sty-
relse redan har beslutat om.

Jag är övertygad om att LO tillsammans med förbunden kan göra så 
mycket mer tillsammans, inte bara ta fram viktiga program utan också 
tillsammans kraftsamla i opinionsarbetet – centralt, regionalt och lokalt – 
för att uppnå våra mål.

Jag har i nästan 15 års tid jobbat mer eller mindre med SEKOs närings-
politiska frågor, och jag tror nog att jag har lärt mig ett och annat som jag 
kan föra med mig in i LO-ledningen.

Som Tobias sa: Den facklig-politiska samverkan är viktig. Där måste vi 
också kraftsamla runt att stärka upp samverkan på alla nivåer. Men vi mås-
te också tillsammans bygga en förmåga att intensivt med att påverka vem 
som än kan fatta beslut – kraftsamling på flera nivåer och på flera fronter.

Det kräver fungerande LO-distrikt som har tentakler ut i kommunerna. 
Det klarar bara förbundens regionala och lokala företrädare tillsammans. 
Kommer vi dithän klarar vi vad som helst.

Vi kommer att kunna kraftsamla runt behovet av att rekrytera alla de 
som har otrygga eller otillräckliga anställningar. Det är deltidarna, de som 
rings in från dag till dag hos bemanningsföretagen, de papperslösa och de 
kollektivavtalslösa, som kanske är vår största utmaning.

Tillsammans och utan prestige måste vi förklara det fackliga löftet för 
dem. Och då måste vi också företräda dem. Med lite fantasi kan vi säkert 
åstadkomma en hel del utan att fastna i stelbenta regler om vem som får 
företräda vem. Vi måste helt enkelt synas och se till att vara de som faktiskt 
ser alla – alla de som är på våra arbetsplatser – och göra vad vi kan.

Alla kan göra något. Det skulle jag kunna prata hur länge som helst om. 
Men just nu har vi lite ont om tid, just här på kongressen. Annars har vi 
all tid i världen, alla tid i världen, alla vi här inne, för att bevisa allas lika 
värde och rätt.

Alla kan göra något. Och jag tänker göra min del.
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Jag är stolt och ödmjuk för det förtroende som ni har gett mig och tag-
gad till tusen.

Än en gång: Stort tack!
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Söndagen den 27 maj

Val av avtalssekreterare

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja Torbjörn Johansson till avtalssekreterare för den kommande kon-

gressperioden.

Torbjörn Johansson, nyvald avtalssekreterare: Tack, tusen tack!
Det är en konstig känsla i mig just nu. Men det som kommer till mig är: 

ödmjuk, stolt och trygg. Det är de ord som kommer först.
Jag är ödmjuk inför uppdraget att leda och samordna förhandlingarna, 

våra gemensamma förhandlingar. Jag är stolt över att vi tillsammans kom-
mer att reglera arbetsmarknaden för arbetare, göra arbetsmarknaden bättre 
och tryggare. Vi ska göra skillnad i vardagslivet för våra medlemmar, för 
det är vårt uppdrag. Jag känner mig trygg med den kompetens som jag vet 
finns i förbunden.

Det är jättemycket känslor. Ja, just det – jag ska ta bort min nål som det 
står Byggnads på. Karl-Petter berättade en anekdot om när han fick sitt 
första uppdrag. Jag har en liknande historia. Jag funderade på, när man blir 
nominerad till ett sådant här uppdrag, vad det är som gör att man hamnar 
på ett sådant här ställe. Vad är det som driver människor till att utsätta sig 
för sådant här?

Något som har betytt mer för mig än någonting annat var någon som 
hände när jag var lärling på ett bygge. Vi hade objektsanställningar förr i 
tiden på byggen, så man var anställd bara från bygge till bygge. Jag kanske 
var 20 år eller något sådant. Då kom platschefen och gav mig och min kam-
rat en uppsägningslapp. Vi blev inkallade på kontoret och uppsagda. Sedan 
var det matrast, och där satt jag med min aluminiumlåda med lite falukorv 
och potatismos eller vad det var i den och petade i mig och var ledsen för 
att man var uppsagd.

Då tittade lagbasen – ingen chef utan en facklig förtroendeman i 
byggsvängen – på mig och min kamrat och frågade:

– Vad är det med er grabbar! Ni brukar ju hålla på att bråka. Varför sitter 
ni och ser så ledsna ut?

– Vi har blivit uppsagda i dag, sa vi.
– Vad fan säger ni? sa han. Ursäkta svordomen, men han sa så. Så tog vi 

fram våra uppsägningslappar.
– Det har ni inte blivit alls. Det har ingen pratat med mig om, sa han 

och tog våra lappar.
– Följ med! sa han, och så sprang vi in på kontoret allihop, han före och 

vi efter.
Så gick han till platschefen och sa:

– Grabbarna ska vara kvar. Om de inte är kvar så går vi hem allihop!
Platschefen kom fram till mig:

– Får jag era uppsägningslappar!
Så rev han sönder dem och slängde dem i papperskorgen.
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– Ni hörde vad lagbasen sa, sa han.
Det är sammanhållning!
Han hade det förtroendet bland alla de andra kamraterna. Det hade nog 

blivit så att om de hade skickat hem oss hade hela gänget gått hem. Sam-
manhållning kan försätta berg. Det är vad det handlar om. När man får en 
sådan upplevelse tidigt i livet påverkar det in i fundamentet på en. Jag ville 
ju bli som honom. Han blev min hjälte. Jag har alltid velat göra likadana saker 
sedan dess. Det var en jättestor upplevelse. Det lärde mig sammanhållning.

Men nu, kamrater, ska vi fortsätta bygget på en modern fackförenings-
rörelse som har bättre förmåga att möta tidens utmaningar och de möjlig-
heter som finns i framtiden.

Vi måste ha en öppenhet för nya tankar, och samtidigt ska vi värna om 
gamla ideal. Vi ska vara nyfikna och veta vad meningen med den här för-
eningen är.

I och med att vi vet meningen med föreningen får vi också en betryg-
gande stabilitet i våra åsikter och i hur vi agerar. Vi ska vara öppna för en 
progressiv utveckling.

Vi är inte ett LO som är reaktivt utan ett LO som är framåtskridande 
och sätter agendan, allt med medlemmarna och kollektivet i fokus. Jag kan 
försäkra er att jag ska göra allt som står i min makt för att se till att denna 
trend inte bara håller i sig utan också utvecklas, förfinas och levereras. Sam-
manhållning och styrka – det vi är tillsammans – är det som kontrollerar 
priset på arbete.

I häftet jag har här finns det en text som jag tycker är så stark. På sidan 
nio finns den järnhårda lönelagen. Socialdemokratins grundare, en tysk 
politiker, Ferdinand Lassalle, har formulerat den järnhårda lönelagen, som 
säger att lönerna för arbetarna inte kan stiga över existensminimum efter-
som arbetsgivarna alltid kommer att tvinga arbetarna att konkurrera med 
varandra om jobben med den lägsta lönen.

Enligt Lassalle kan den järnhårda lönelagen brytas endast genom att ar-
betarna organiserar sig och bildar fackföreningar. Det är ett faktum än i dag.

Fackets makt förutsätter att vi kontrollerar priset på arbete. Tappar vi 
kontrollen över priset vittrar sammanhållningen sönder, det fackliga fun-
damentet faller sönder, organisationsgraden förtvinar, och vi kan inte upp-
rätthålla priset på arbete. Det leder till ökade klassklyftor, ökad misär och 
permanent fattigdom.

Detta insåg man för långt över hundra år sedan, och vi måste fortsätta att 
bygga på detta än i dag. Det är en sanning som består. Vi får aldrig glömma 
var vår makt kommer ifrån.

Men låt oss vara ärliga och inte sticka huvudet i sanden. Under senare 
år har vi i allt större omfattning tappat kontrollen över priset på arbetet. 
Vi måste vinna tillbaka den. Bara när vi kontrollerar priset på arbete är vi 
riktigt starka.

Nyckeln till framgång är samordning. Detta har våra vänner direktörerna 
på Storgatan, Svenskt Näringsliv, insett. Den samordning som vi har mött 
i avtalsrörelsen från arbetsgivarna förtjänar faktiskt en eloge, även om jag 
inte tycker om den.

Sammanhållning är lika svår som enkel: Vi behöver bara bli överens, och 
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då blir det som vi har bestämt. Nu ska vi hålla samman den här gången. Jag 
vet att vi är bättre på sammanhållning än vad de är. Vi har det i vårt blod. 
Det är vår paradgren. Låt oss bli världsmästare på sammanhållning!

Vår makt är gemensam. Tillsammans är vi starka. Därför är vi samlade 
i LO. Vi är inte alltid överens – långt ifrån faktiskt, och ibland tycker vi 
inte ens om varandra. Men vi hör samman. Vi är samma klass, vi är alla 
arbetare, och vi måste hålla ihop. Att vara tillsammans är inte helt enkelt. 
Det är kanske mycket enklare att vinna framgångar för sig själv och dra lite 
fördelar för egen del. Men när vi gör det vittrar sammanhållningen sönder 
och vi försvagar oss själva i kollektivet. Det är ett pris som vi inte kan be-
tala. Det fackliga fundamentet måste vara stabilt. Vi måste hålla samman.

Vår sammanhållning bygger på djupare insikt om intressegemenskap 
som måste genomsyra allt vi gör. Endast då kan vi fullfölja vårt uppdrag och 
upprätthålla och kontrollera priset på arbete. Endast då kan vi genomföra en 
solidarisk lönepolitik, där relativlöneförändringar blir möjliga. Den styrka 
som vi har i ett samlat LO kan förflytta berg och övervinna alla hinder som 
kan te sig oövervinneliga. Vi vet att vi måste möta hårdare sanningar och 
vidta kraftfullare åtgärder. Om våra utmaningar må vara skräckinjagande, 
så är ock våra styrkor.

Låt mig vara klar och tydlig: De som vinner på ett splittrat LO är di-
rektörerna i Svenskt Näringsliv. Kan vi lova varandra här och nu att vi står 
upp för varandra och inte lämnar någon efter oss i avtalsrörelsen 2013? Då 
kommer vi att förflytta berg! Min uppmaning till er är att vi ska stå enade 
och samordnade i avtalsrörelsen 2013.

Tack för förtroendet!
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Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att till LOs styrelse välja

Byggnads
Johan Lindholm, ordinarie
Lars Hildingsson, 1e suppleant
Patrik Östberg, 2e suppleant
Torbjörn Hagelin, 3e suppleant

Elektrikerförbundet
Jonas Wallin, ordinarie
Thomas Sandgren, 1e suppleant
Ulf Carlsson, 2e suppleant
Ronny Wenngren, 3e suppleant

Fastighets
Hans Öhlund, ordinarie
Magnus Pettersson, 1e suppleant
Gunilla Kevdal, 2e suppleant
Peter Aronsson, 3e suppleant

GS
Per-Olof Sjöö, ordinarie
Tommy Andersson, 1e suppleant
Erik Georgii, 2e suppleant
Mari Arvidsson, 3e suppleant

Handels
Lars-Anders Häggström, ordinarie
Susanna Gideonsson, 1e suppleant
Tommy Tillgren, 2e suppleant
Harald Petersson, 3e suppleant

Hotell och Restaurangfacket
Ella Niia, ordinarie
Therése Guovelin, 1e suppleant
Malin Ackholt, 2e suppleant
Mats Hansson, 3e suppleant

IF Metall
Anders Ferbe, ordinarie
Monika Theodorsson, 1e suppleant
Veli-Pekka Säikkelä, 2e suppleant
Lars Ankarfjäll, 3e suppleant
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Kommunal
Annelie Nordström, ordinarie
Anders Bergström, 1e suppleant
Lenita Granlund, 2e suppleant
Per Holmström, 3e suppleant

Livs
Hans-Olof Nilsson, ordinarie
Eva Guovelin, 1e suppleant
Gerald Lindberg, 2e suppleant
Kristina Nordström, 3e suppleant

Musikerförbundet
Jan Granvik, ordinarie
Thomas Bjelkerud, 1e suppleant
Tommy Kaså, 2e suppleant
Karina Kampe, 3e suppleant

Målarna
Mikael Johansson, ordinarie
Peter Sjöstrand, 1e suppleant
Jan Staaf, 2e suppleant
Kaj Persson, 3e suppleant

Pappers
Jan-Henrik Sandberg, ordinarie
Bengt Sjöholm, 1e suppleant
Henrik Heiniö, 2e suppleant
Matts Jutterström, 3e suppleant

SEKO
Jan Rudén, ordinarie
Thomas Abrahamsson, 1e suppleant
Sven-Olof Hellman, 2e suppleant
Jan-Olov Sundqvist, 3e suppleant

Transport
Lars Lindgren, ordinarie
Tommy Wreeth, 1e suppleant
Sten-Ove Niklasson, 2e suppleant
Martin Viredius, 3e suppleant
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Måndagen den 28 maj

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja enligt valberedningens förslag.

Revisorer
Ordinarie
Pia Håkansson, Fastighets
Lennart Borgqvist, Målarna
Ulf Andersson, IF Metall

Suppleanter
Yvonne Cederberg, Handels
Niklas Rengen, Byggnads
Marja-Liisa Adamsson, Livs

Val av valberedning

Beslut
Kongressen beslutade med acklamation
att välja enligt rösträkningskommitténs förslag samt
att suppleanterna inträder i nämnd ordning

Ordinarie
Susanna Gideonsson, Handels – sammankallande
Thomas Abrahamsson, SEKO
Malin Ackholt, HRF
Anders Bergström, Kommunal
Monika Theodorsson, IF Metall

Suppleanter
Magnus Pettersson, Fastighets
Lenita Granlund, Kommunal
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
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Punkt 12 
Ekonomi
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Ekonomi

Anförande
Kjell Ahlberg, LO: Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här: Pengar gör 
ingen lycklig – men visst har de en lugnande inverkan.

Det känns mycket lugnare under den här kongressperioden än tio år ti-
digare. LOs ekonomi är under kontroll. Dock måste verksamheten fortfa-
rande delvis täckas med kapitalavkastning, och varje nytt åtagande kräver 
prioriteringar.

En gång i tiden var det ganska enkelt att planera ramarna för LOs eko-
nomi. Avgiften från förbunden per medlem var samma nominella belopp 
som året innan Det var enkelt att beräkna, men det var inte så lätt att få 
ekonomin att gå ihop.

De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats väsentligt i och med 
de beslut som fattades vid LOs kongress 2008. Då fattade kongressen beslut 
om att förbundens avgift till LO skulle ha följsamhet med förbundens re-
sursutveckling och att LOs representantskap skulle besluta om avgiftsnivån.

Samtidigt beslutade kongressen om ett nytt avkastningskrav, vilket har 
inneburit att LO inte har behövt realisera tillgångar för att uppfylla avkast-
ningskravet. Det har varit positivt, då vi under den gångna kongressperioden 
har drabbats av två finansiella kriser, en relaterad till banksektorn och en 
relaterad till den finansiella oron i Sydeuropa. Kongressens avkastningskrav 
är uppfyllt för kongressperioden.

I början av kongressperioden genomförde LO också en större förändring 
av verksamheten som har påverkat kostnaderna positivt.

Något som också har en lugnande inverkan förutom pengar är den po-
sitiva trenden i medlemsutvecklingen. Det arbete som är nedlagt och de 
investeringar som LO och förbunden har gjort i medlemsrekrytering har 
äntligen börjat ge resultat.

Förutom medlemmar är en del av vår gemensamma fackliga styrka vår 
finansiella styrka, finansiell styrka att våga utmana.

En stabil ekonomi är viktig för vår trovärdighet i kampen för fackliga 
krav och för att kunna förbättra för LO-förbundens medlemmar. Det har 
också alltmer visat sig att LOs och LO-förbundens etiska krav på det pla-
cerade kapitalet kan bidra till bättre miljö och bättre arbetsförhållanden.

Med denna bakgrund har avgiftskommittén kommit fram till att den 
modell där förbundens avgift till LO bygger på utvecklingen av förbundens 
medlemsavgifter och förändringen i avkastningskravet skapar ytterligare 
möjligheter att utveckla den fackliga verksamheten och att det inte finns 
några skäl att förändra den nuvarande konstruktionen.

Däremot bör nuvarande avgiftssystem, som består av tre avgiftsklasser, 
där förbunden har hänförts till de olika klasserna beroende på sitt relativa 
löneläge, förändras. Underlaget för den ursprungliga beräkningen finns inte 
längre tillgängligt, och avgiftsklasserna har inte förändrats de senaste tio 
åren.

Det finns skäl att göra den här förändringen, då både förbundsstrukturen 
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och det relativa löneläget har förändrats. Avgiftskommittén fick i uppdrag 
av kongressen 2008 att ta fram ett nytt förslag till indelning i avgiftsklasser. 
Kommittén har därför tagit fram ett underlag för indelning i avgiftsklasser 
som bygger på det relativa löneläget mellan förbunden med kompensation 
för deltidsarbete.

LOs avgiftskommitté föreslår därför att kongressen beslutar om den in-
delning i avgiftsklasser för perioden 2013–2016 som beskrivs i avgiftskom-
mitténs rapport.
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Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommitténs sammansättning och uppdrag
LOs finanskommitté har i uppdrag att årligen göra en bedömning av ut-
vecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa ett 
förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap. Inför kongressen 
2012 har LOs finanskommitté haft till uppgift att föreslå en förändring i 
indelningen i avgiftsklasser och att utvärdera frågan om förbundens avgift 
till LO under den kommande kongressperioden.

Kommittén har bestått av:
 – Kjell Ahlberg LO, ordförande
 – Sten-Ove Niklasson, Transportarbetarförbundet
 – Niklas Rengen, Byggnadsarbetareförbundet
 – Ulf Andersson, IF Metall
 – Anders Bergström, Kommunalarbetareförbundet
 – Yvonne Cederberg, Handelsanställdas förbund
 – Jan-Olov Sundqvist, SEKO

Ekonomiskt läge
LOs ekonomi har under den gångna kongressperioden påverkats av turbu-
lensenpå de finansiella marknaderna och genomförda förändringar i verk-
samheten.

Förbundens medlemmar har minskat i antal vilket har påverkat förbun-
dens avgifter till LO. Detta har, i viss mån, kompenserats av den förändring 
i förbundens avgift till LO som kongressen beslutade om 2008. Aktiemark-
naden har präglats av stor turbulens och oro, kopplat framförallt till banks-
ektorn. Under 2009 och 2010 återhämtade sig aktiemarknaderna för att ånyo 
falla 2011. Då relaterat till den finansiella situationen i Europa. Räntorna har, 
under hela kongressperioden, legat på låga nivåer. Detta har medfört stora 
svängningar i LOs finansiella resultat under kongressperioden.

LO-avgiftens utveckling

Tabell 1 Medlemsintäkter (mkr)

år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

utfall 280 275 267 264 259 255 244 229 225 231 234*

* Budgeterat.

Förbundens avgift till LO har sedan 1995 minskat i reala belopp. Detta 
framgår av diagram 1 som redovisar LO-avgiftens utveckling såväl i absoluta 
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tal som i reala termer. Fram till 1990 var avgiften genom index knuten till pris-
utvecklingen och har fram till 2009 utgått med fasta belopp. LO-kongressen.

2008 beslutade att förbundens avgift till LO skulle ha följsamhet med 
förbundens medlemsavgifter vilket resulterat i en förbättrad ekonomisk 
situation för LO, trots vikande medlemstal.

Diagram 1 LO-avgiftens utveckling 1980–2011. Kronor per medlem och år
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Medlemsantalet har fram till 2007 fortsatt att minska, vilket till stor 
kan förklaras med strukturförändringar på arbetsmarknaden och att yngre 
generationer har lägre anslutning än äldre. Under 2007 minskade medlems-
antalet med 120 000 aktiva medlemmar. Det är den största minskningen 
under perioden efter 1990. De förändringar i avgifterna till arbetslöshets-
försäkringen som infördes 2007 påverkade även medlemsutvecklingen för 
2008. Från och med 2009 har antalet medlemmar minskat i en lägre takt.

Tabell 2 Verksamhetsresultat (mkr)

år 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlemsavgifter 275 267 263 259 258 244 229 225 231 234

verksamhetskostnader 365 354 340 324 349 305 333 264 295 300

beräknat resultat – 90 – 86 – 77 – 65 – 97 – 61 – 104 – 39 – 64 – 66

Tabell 2 beskriver enbart de kansliberoende nettokostnaderna och kan 
inte jämföras med LOs resultat i årsberättelserna eftersom utgångspunkten 
är att inkomster från medlemsavgifterna ska motsvara verksamhetskostna-
derna. Siffrorna för 2011 är preliminära.

Verksamhetskostnaderna ökade fram till 2002 för att minska från och 
med 2003. Detta har varit ett led i en medveten besparingsplan och från 
2002 till 2007 har besparingar gjorts på den fackliga verksamheten med 
omkring 60 miljoner kronor. Under samma period minskade intäkterna 
med 31 miljoner kronor. Medlemstappet 2007 innebar att intäkterna 2008 
minskade med ytterligare 15 miljoner kronor. En större omorganisation av 
LO-kansliets verksamhet genomfördes, vilket medförde väsentliga kostnads-
minskningar åren därefter. I 2010 års verksamhetskostnader ingår kostnader 
för valet med cirka 20 miljoner kronor och i 2011 års verksamhetskostnader 
finns särskilda satsningar på opinionsbildning med cirka 20 miljoner kronor.

LOs egna kapital
Kongressen 2008 beslutade att LOs bundna egna kapital ska motsvara det 
belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999 och värdesäkras 
genom att, genomsnittligt över kongressperioden, det ska finnas tillgångar 
vars marknadsvärde minst är lika stort som det bundna egna kapitalet ökat 
med konsumentprisindex från basår 2000.

Det egna kapitalet ska betraktas som en fond att använda vid konflikt i 
enlighet med LOs stadgar och ska också kunna tas i anspråk av LOs styrelse 
för särskilda ändamål av stor vikt för LOs medlemmar.

Nedan redovisas det genomsnittliga marknadsvärdet av LOs tillgångar i 
relation till det bundna egna kapitalet i miljoner kronor. Detta innebär att 
kongressens krav på eget kapital är tillgodosett.
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 Marknadsvärde  Eget kapital
2008 2 153 1 387
2009 2 218 1 380
2010 2 301 1 396

Avgiftssystem
Nuvarande avgiftssystem består av tre avgiftsklasser, där förbunden har 
hänförts till de olika klasserna beroende på sitt relativa löneläge. Avgiften 
i klass 1 har varit 5 procent högre än avgiften i klass 2 och i klass 3 har av-
giften varit 5 procent lägre än i klass 2. LOs finanskommitté har diskute-
rat frågan om indelning i avgiftsklasser och funnit att underlaget för den 
tidigare indelningen inte längre finns tillgängligt. Det fanns dock skäl att 
ändra på indelningen då både förbundsstruktur och det relativa löneläget 
förändrats. Kommittén har därför tagit fram ett underlag för indelning i 
avgiftsklasser. Underlaget bygger på det relativa löneläget mellan förbun-
den med kompensation för deltidsarbete. Utifrån detta underlag föreslås att 
kongressen beslutar om nedanstående indelning i avgiftsklasser.

Tabell 3 Indelning av förbunden i avgiftsklasser

Klass 1 (+ 5 procent) Klass 2 Klass 3 (– 5 procent)

byggnads GS fastighets

elektrikerna Livs handels

pappers IfMetall hotell- o restaurang

Målarna SeKO Kommunal

 Transport Musikerna

Medlemsavgiftens konstruktion med följsamhet mellan förbundens och 
LOs avgiftsutveckling har tillämpats sedan verksamhetsåret 2009. LOs fi-
nanskommitté redovisar årligen förslag till LOs representantskap, om för-
bundens avgift till LO. Detta har visat sig vara ett robust system som delvis 
löst problematiken med den negativa reala utvecklingen.

LOs finanskommitté har också haft i uppdrag att utreda möjligheten att 
ytterligare differentiera förbundens avgifter till LO eller på annat sätt skapa 
resurser för att solidariskt stödja förbund som organiserar inom verksam-
hetsområden med många ungdomar och särskilt hög rörlighet. De förbund 
som har högst omsättning av medlemmar finns redan i den nedre avgifts-
klassen och att förändra avgiften får formen av en generell subvention som 
inte skulle leda till att omsättningen av medlemmar förändras. Frågan om 
ett incitament till det avlämnande förbundet, när en medlem lämnar och 
skrivs in i ett annat förbund, har också utretts, men bedöms vara för kom-
plicerad och administrativt svårhanterad.

Finanskommittén har inte funnit det möjligt att ytterligare differentiera 
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förbundens avgift till LO och på så sätt uppnå en lösning som löser proble-
met med hög medlemsomsättning.

Sammanfattning och förslag
Trots att det under den gångna kongressperioden vidtagits åtgärder för att 
anpassa LOs verksamhet till en ny nivå förväntas underskott i den fackliga 
verksamheten för den kommande kongressperioden. Denna utveckling kom-
mer att fortsätta under kommande år. Ambitionen för kommitténs arbete 
har varit att verksamhetskostnaderna ska bestridas med medlemsavgifter.

Dock måste LO fortsättningsvis finansiera delar av verksamheten med 
kapitalavkastningen. Den ekonomiska situationen kan långsiktigt lösas med 
ett större antal medlemmar eller genom att verksamheten inom LO fortsät-
ter att anpassas till en nivå som bättre överensstämmer med ambitionen att 
storleken på verksamheten ska vara i paritet med inkomna medlemsavgifter.

Förslag till beslut
LOs avgiftskommitté föreslår att kongressen beslutar
att kongressen beslutar om ovanstående indelning i avgiftsklasser för pe-

rioden 2013–2016.

Avgiftskommittén beskriver på ett bra sätt utvecklingen av LOs ekonomi. 
Av rapporten framgår att tidigare problem med förbundens avgift till LO 
som varit nominellt oförändrad från 1991 till 2008, har fått en godtagbar 
lösning. Det framgår också att LO har genomfört väsentliga förändringar 
i verksamheten som minskat kostnaderna för den fackliga verksamheten. 
Utmaningar i form av minskat medlemsantal i förbunden kvarstår dock. 
Det är styrelsens uppfattning att höjd organisationsgrad och rekrytering 
av medlemmar, är en prioriterad fråga för att vidmakthålla och utveckla 
den fackliga verksamhetens betydelse. Fler medlemmar påverkar även för-
bundens och LOs ekonomi positivt. Under kongressperioden har förbun-
den och LO genomfört stora satsningar för att värva nya medlemmar till 
LO-förbunden och medlemsantalet visar en positiv trend i slutet av 2011.

Kostnaderna för den fackliga verksamheten speglar styrelsens ambitions-
nivå och behovet av facklig verksamhet, i tider av politisk osäkerhet, är stort. 
Den kommande kongressperioden bör dock präglas av återhållsamhet med 
nya åtaganden och kostnadsmedvetenhet. Vid LOs kongress 2008 fattades 
beslut om att kapitalet kan tas i anspråk för att finansiera investeringar 
och den fackliga verksamheten, när det bundna egna kapitalet värdesäkrats.

Styrelsen gör bedömningen att kostnaderna för den fackliga verksamhe-
ten delvis måste täckas med avkastningen från kapitalet, även under nästa 
kongressperiod.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att godkänna avgiftskommitténs rapport samt
att fatta beslut angående indelning i avgiftsklasser enligt avgiftskommit-

téns förslag.
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Beslut
Kongressen beslutade
att godkänna avgiftskommitténs rapport samt
att fatta beslut angående indelning i avgiftsklasser enligt avgiftskommit-

téns förslag.
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Ersättningsregler/medlemsförmåner

Motionerna 12.1–12.5

12.1
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Sydväst

I dag får man endast ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst för olika 
uppdrag inom LO. Det innebär att om man arbetar fem timmar den aktu-
ella dagen får man ersättning för fem timmar, oavsett hur länge mötet varar. 
Om man är ledig får man ingen ersättning alls. Detta är kränkande mot 
alla dem som arbetar deltid eller arbetar nätter, kvällar och helger. Det är 
diskriminerande eftersom många med oregelbunden arbetstid och deltids-
anställningar är kvinnor. Dessa personer, i många fall kvinnor, sitter med 
på möten utan att få någon ersättning.

Det kan inte var LOs syfte att enbart gynna dem med heltidsanställning-
ar måndag till fredag, så att endast arbetstagare med denna anställningsform 
kan åta sig uppdrag inom organisationen. De flesta möten förläggs trots allt 
måndag till fredag mellan klockan 08.00–17.00.

Vi föreslår
att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges för mötets totala tid oavsett 

om man arbetar halv dag eller är ledig under den aktuella dagen.

12.2
Ersättning för förlorad arbetsinkomst och fridag vid LO-uppdrag
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Bergslagen

Arbetsgivarna har behov av LO-medlemmarnas arbetskraft under alla ti-
der på dygnet. Detta gör att många LO-medlemmar måste arbeta helger, 
kvällar och nätter. Dessa arbetstider gör att medlemmarna ofta har lediga 
dagar på vardagar.

På LO-kongressen fastställs dokumentet ”Traktamenten och annan er-
sättning”. Detta dokument är sedan vägledande för distrikten. I dokumentet 
fastställs ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för verkligt förlorade 
arbetsdagar.

Om LO ska fortsätta vara en stark röst och företrädare för LO-medlem-
marna som bygger på engagerade förtroendevalda i LO-facken i kommuner 
och LO-distrikten, behöver ersättningsbestämmelserna ändras. Det är av 
stor vikt att ingen LO-medlem utestängs från att vara förtroendevald i LO, 
på grund av oregelbundna arbetstider, och utebliven ersättning för fridag. 
Fridagsersättning från LO ger förtroendevalda möjlighet att engagera sig och 
därmed kunna ta tjänstledigt utan lön en arbetsdag så att veckovilan infrias.
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Vi föreslår
att ersättning utgår vid fridag för att möjliggöra uttag av ledighet vid annat 

tillfälle,
att fridagsersättning och förlorad arbetsinkomst är samma summa samt
att texten ”för verkligt förlorade arbetsdagar” utgår ur dokumentet Trakta-

menten och annan ersättning och ersätts med ny text om att även fridag 
ska ersättas.

12.3
Villkor vid projektanställning eller anställd som förtroendevald
Transportarbetareförbundet avd 14, Helsingborg

Som anställd inom företag med kollektivavtal omfattas man av de avtalsför-
säkringar som finns. Vid en projektanställning eller annan anställningsform 
inom fackföreningsrörelsen, där man tagit tjänstledigt från sin ordinarie 
arbetsgivare, finns inga enhetliga regler för vad som gäller avseende avtals-
försäkringarna, frånsett TFA. Det är tyvärr så att alla inte har kontroll på 
vad som händer med vårt skydd när vi är tjänstlediga från ordinarie arbete.

Vi föreslår att LO verkar för
att alla former av anställning inom förbunden ska tillgodse att avtalsförsäk-

ringarna gäller fullt ut då man är tjänstledig från sitt ordinarie arbete 
för en sådan anställning som nämnts ovan.

12.4
Införande av ett lån vid utdragen lönetvist
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland

Våra medlemmar hamnar alltför ofta i ekonomiskt trångmål i lönetvister där 
den rättsliga processen drar ut på tiden. Det är inte alltför ovanligt att våra 
medlemmar får vänta på ett rättsligt avgörande i form av ett konkursbeslut 
med utbetalning av lönegaranti som följd i mer än sex månader.

Det rättsprocessen innebär är att tiden från att lönekravet framställs av 
den fackliga organisationen till att obeståndet fastställs med en konkurs 
som följd tar alldeles för lång tid.

Det som ofta händer är att företagets företrädare gör sig oanträffbar och 
underlåter att träda i förhandling. Vi blir då tvingade att via delgivningsmän 
delge bolaget en betalningsanmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen. Om 
företaget ändå inte går att delge så får vi i sista hand via kungörelse delge 
företaget och då har det passerat ett antal månader.

När betalningsanmaningen till slut nått bolaget ska man ha en tid på 
sig att reglera eller bestrida kravet. Om ärendet ska vidare till domstol ska 
en ny delgivning ske för att kalla bolaget vilket gör att tiden ytterligare går. 
Vi lever i ett rättssamhälle och alla ska få möjligheten att göra rätt för sig 
men det drabbar våra medlemmar hårt.

Under denna tid innehar den anställde en anställning och ska sägas upp 
av arbetsgivaren om företaget har arbetsbrist. Om den anställde väljer att 
säga upp sig själv och gå på a-kassa förlorar denne minst 20 procent av er-



 130 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

sättningen och det är företaget som försatt den anställde i situationen och 
inte denne själv. Lagstiftarens mening är ju att det är lönegarantin som ska 
täcka denna förlust. Om den anställde väljer att kvarstå i anställningen och 
kräva lön av företaget har denne en anställning. Det går därigenom inte att 
få a-kassa eller socialbidrag då det är arbetsgivaren som ska betala lön. Ett 
moment 22 har uppstått.

Det man skulle kunna göra är att införa ett system med lönegarantilån. 
En idé är att man, när misstanke om obestånd finns, och man kan styrka 
delgivningssvårigheter får ansöka om lönegarantilån hos tingsrätten.

En annan tanke är att LO tillsammans med till exempel Nordea och/
eller Swedbank utformade ett amorteringsfritt korttidslån i väntan på lö-
negaranti. Om ett avslag på lönegaranti eller a-kassa skulle bli ett faktum 
skulle detta automatiskt omvandlas till ett traditionellt LO-lån.

Vi föreslår
att LOs styrelse får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett sys-

tem med lönegarantilån samt
att LOs styrelse får i uppdrag att ta kontakt med till exempel Swedbank 

och Nordea för att pröva möjligheten att utforma ett korttids lån för 
medlemmar vid utdragna tvister/handläggningar.

12.5
Ny medlemsavgift
GS avd 2, Östra Skåne/Blekinge

En förändring av medlemsavgiften görs så att alla medlemmar, oavsett vil-
ket LO-förbund man tillhör, betalar samma avgift och har samma innehåll 
gällande försäkringar.
Många medlemmar avvaktar med att byta förbund, för de vet inte vad den 
nya avgiften blir och vilka försäkringar som ingår. Rörligheten mellan LO-
förbunden hade blivit enklare.

Tvärfackliga lösningar angående försäkringsrådgivare blir möjligt. När 
man vet förutsättningarna, försvinner rädslan för att något ska gå fel, bara 
för att man inte är med i samma förbund.

En medlemsavgift som är tydlig, enkel och lätt att förklara, så här myck-
et kostar det, dessa försäkringar ingår – oavsett vilket LO-förbund man är 
medlem i.

Vi vill att kongressen beslutar
att LO verkar för en gemensam medlemsavgift samt ett innehåll som soli-

dariskt fungerar för alla förbund.
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Utlåtande
Motionerna 12.1–12.5

12.1

att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges för mötets totala tid oavsett om man 

arbetar halv dag eller är ledig under den aktuella dagen.

12.2

att ersättning utgår vid fridag för att möjliggöra uttag av ledighet vid annat tillfälle,

att fridagsersättning och förlorad arbetsinkomst är samma summa

att texten ”för verkligt förlorade arbetsdagar” utgår ur dokumentet Traktamenten och 

annan ersättning och ersätts med ny text om att även fridag ska ersättas.

12.3

att alla former av anställning inom förbunden ska tillgodse att avtalsförsäkringarna 

gäller fullt ut då man är tjänstledig från sitt ordinarie arbete för en sådan anställ-

ning som nämnts ovan.

12.4

att LOs styrelse får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett system med löne-

garantilån

att LOs styrelse får i uppdrag att ta kontakt med till exempel Swedbank och nordea för 

att pröva möjligheten att utforma ett korttids lån för medlemmar vid utdragna tvis-

ter/handläggningar.

12.5

att LO verkar för en gemensam medlemsavgift samt ett innehåll som solidariskt fung-

erar för alla förbund.

Motionerna 12.1 och 12.2 yrkar på att ersättning ska utbetalas för den nedlagda fak-

tiska tiden för det fackliga uppdraget och inte enbart ersättning för förlorad arbets-

förtjänst. Motiveringen är att de som arbetar deltid eller skift och utför det fackliga 

uppdraget på ledig tid inte får någon ersättning.

frågan har inte enbart en ekonomisk aspekt utan även en ideologisk sida. Ska 

fackligt arbete avlönas efter insats eller är det en ideell verksamhet som bottnar i en 

övertygelse? Grunden i allt fackligt arbete är att det sker på ideell basis men att arbets-

givaren betalar lön för den fackliga tiden som direkt berör arbetsplatsen och att den 

fackliga organisationen betalar utebliven lön för den tid som inte ersätts av arbetsgiva-

ren. (Lag, 1974:358, om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen).

facket är en folkrörelse som bygger på frivillighet och övertygelse. en förutsättning 

för att kunna bedriva fackligt arbete är engagemanget i fackliga frågor. ett engage-

mang som för alla stundtals inkräktar på fritiden. I förlängningen skulle all denna tid 

vara omöjlig att ersätta med pengar och möjligen försvaga arbetet med att uppfylla 

fackliga mål. LOs avsikt är inte att gynna de personer som har heltidsarbete måndag 

till fredag utan att se till att de personer som förlorar delar av sin försörjning, blir kom-

penserade.

Motion 12.3 tar upp frågan om att det inte finns några enhetliga regler och villkor vid 
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projektanställning eller annan anställning inom fackföreningsrörelsen när det gäller 

förtroendevalda eller när personen tagit tjänstledigt från sin ordinarie arbetsgivare för 

att arbeta inom fackföreningsrörelsen.

det finns idag problem när det gäller frågan att använda förtroendevalda i uppdrag 

som inte går att koppla till reglerna i förtroendemannalagen. I vissa fall registreras 

dessa personer som uppdragstagare och ersätts med förlorad arbetsförtjänst och 

då uppstår problemet att de inte omfattas av avtalsförsäkringar. när vi anlitar en för-

troendevald, som inte kan gå på förtroendemannalagen utan exempelvis ska arbeta 

med ett projekt inom fackföreningsrörelsen, så är det att betrakta som en anställ-

ning. Och då har vi att använda de kollektivavtal som finns inom LO och dess förbund 

för deras anställda. för ombudsmän är avtal slutet mellan parterna på respektive 

förbund och LO. Om det avser exempelvis administratörer, verksamhetsassistenter, 

informatörer, utredare med mera. finns kollektivavtal slutet mellan arbetarrörelsens 

förhandlingsorganisation (afO) och handelsanställdas förbund.

I kollektivavtalen för både ombudsmän och tjänstemän regleras frågan om 

avtalsförsäkring vilket ger följande försäkringsskydd; avgångsbidrag (aGb), 

avtalsgrupplivförsäkring (aGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (Tfa) samt avtals-

pension.

det finns idag förbund som i sina stadgar reglerar att en förtroendevald inte får vara 

anställd. detta är en fråga som respektive organisation har att hantera. det finns för-

bund som beslutat att förtroendevalda som har kortare anställning inte är att betrakta 

som en varaktig anställning och därmed är det möjligt att dessa tas in på kortare 

anställningar. viktigt att notera är LaS 5 § – om en arbetstagare under en femårsperiod 

varit anställd hos arbetsgivaren antingen som allmän visstidsanställning i sammanlagt 

mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, ska anställningen övergå 

till en tillsvidareanställning. denna regel gäller även för de tillfällen vi anställer förtro-

endevalda.

Motion 12.4 beskriver en situation där anställda hamnar i ekonomiskt trångmål i 

samband med lönetvister där den rättsliga processen drar ut på tiden och där utbetal-

ning av lönegarantin blir fördröjd på grund av den juridiska processen. I motionen före-

slås två olika alternativ till lösning.

det första alternativet är att LOs styrelse får i uppdrag att utreda ett system med 

lönegarantilån. när misstanke om obestånd finns och man kan styrka delgivningssvå-

righeter får den enskilde ansöka om lönegarantilån hos tingsrätten.

det andra alternativet är att LO tillsammans med till exempel nordea och/eller 

Swedbank utformar ett amorteringsfritt korttidslån i väntan på lönegaranti. Om ett 

avslag på lönegaranti eller a-kassa skulle bli ett faktum skulle detta automatiskt 

omvandlas till ett traditionellt LO-lån.

det första alternativet skulle innebära att tingsrätten börjar bedriva bankverksam-

het med utlåning till privatpersoner. detta skulle antagligen skapa en ohanterlig admi-

nistration med kreditbedömningar, kapitaltäckning och tillstånd. förutom att domstols-

väsendet skulle hantera en helt ny uppgift, vilket inte har stöd i nuvarande regelverk.

det andra alternativet har behandlats i LOs finanskommitté där frågan aktualiserats 

i samband med de finansiella kriserna som framförallt har drabbat verkstadsindustrin 

i västsverige.

I de avtal för 2012 som LO har tecknat med nordea och Swedbank avseende med-

lemslån, finns denna typ av kredit inskriven.
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I motion 12.5 föreslås att LO ska verka för en gemensam medlemsavgift och ett 

gemensamt försäkringspaket, lika för alla medlemsförbund.

en gemensam medlemsavgift skulle naturligtvis förenkla rörligheten mellan förbun-

den och tydliggöra kostnaden för det fackliga medlemskapet.

alla förbund är autonoma i förhållande till LO och alla beslut fattas i demokratisk 

ordning. Medlemsavgiften är olika för alla förbund, beroende på vilka frågor som är 

mest prioriterade av förbundens medlemmar. en gemensam medlemsavgift skulle 

påverka förbundens möjlighet till att driva förbundsspecifika frågor och att tillvarata 

medlemmarnas intressen vilket på sikt inte gagnar den fackliga verksamheten.

på motsvarande sätt fungerar förbundens medlemsförsäkringar. LO har förhandlat 

fram ett ramavtal för ett antal försäkringar för förbundens medlemmar. varje förbund 

har beslutat och tecknat avtal om de försäkringar som bäst passar de egna medlem-

marna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 12.3 och 12.4 andra att-satsen besvarade samt

att avslå motionerna 12.1, 12.2, 12.4 första att-satsen och 12.5.

I debatten deltog
Ann-Louise Forslund, Kommunal
Zdenka Mardetko, Kommunal
Cecilia Ljungqvist, Kommunal
Gesa Markusson, Fastighets
Lars Hildingsson, Byggnads
Leif Håkansson, IF Metall
Kjell Ahlberg, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Ann-Louise Forslund, Kommunals m.fl. yrkande om bifall över motion 12.2,
 – Cecilia Ljungqvist, Kommunals yrkande om bifall över motion 12.1,
 – Gesa Magnusson, Fastighets yrkande om bifall över motion 12.4 andra 
att-satsen,

 – Lars Hildingsson, Byggnads yrkande om bifall över motion 12.4

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 12.1.

Votering begärdes av Rolf Larsson, Kommunal.

Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 220 mot 177, 4 avstod och 9 blanka bifalla styrelsens utlå-

tande över motion 12.2.
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Votering begärdes av Ann-Louise Forslund, Kommunal.

Rösträkning begärdes av Rolf Larsson, Kommunal.

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 12.4 första att-satsen
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.

Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 202 mot 193, 5 avstod och 10 blanka bifalla Gesa Markus-

son, Fastighets m.fl. yrkande över motion 12.4 andra att-satsen.

Rösträkning begärdes av Jessica Persson Klemetsson, Kommunal.
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Ägandestrategi

Motion 12.6

12.6
Nyttja ägandet
Byggnadsarbetareförbundet Småland–Blekinge

Vi har under senaste åren sett hur våra fackliga representanter blivit ut-
hängda i media på grund av deras arbete i diverse styrelser eller snarare 
brist på arbete. Vi menar att denna negativa publicitet skadat vår sak långt 
värre än de berördas agerande i sig någonsin kunnat göra. Vi menar därför 
att det ska åligga samtliga som på något sätt företräder någon av våra orga-
nisationer som styrelserepresentant eller motsvarande att aktivt nyttja sina 
platser för att främja arbetstagarnas intressen så som ett jämlikt samhälle.

Vi föreslår
att LO verkar för att representanter för LO och dess förbund i förekom-

mande fall genom sin äganderepresentation bedriver ett aktivt arbete 
för att arbetstagarnas intressen tillvaratas.
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Utlåtande
Motion 12.6

12.6

att LO verkar för att representanter för LO och dess förbund i förekommande fall genom 

sin äganderepresentation bedriver ett aktivt arbete för att arbetstagarnas intressen 

tillvaratas.

Motion 12.6 föreslår att representanter från LO och förbunden ska bedriva en aktiv 

äganderepresentation i syfte att tillvarata arbetstagarnas intressen.

LOs kongress 2008 beslutade om åtgärder syftande till ett stärkt fackligt ägaran-

svar. bland annat skulle tydliga riktlinjer tas fram för bolagsstyrning i de styrelser där 

LO verkar. Senare, som uppföljning till kongressbesluten, antog LOs representantskap i 

maj 2009 en reviderad ägarpolicy.

Sedan kongressen 2008 har också LOs placerings- och bolagsstyrelsekommitté 

inrättats. Kommittén består av företrädare för LO och förbunden och leds nu av LOs 

avtalssekreterare. Kommittén har påbörjat arbetet med att ta fram en LO-gemensam 

policymanual. riktlinjerna i denna kommer att kunna kopplas till fackliga bolagssty-

relseutbildningar och användas i fackliga grundutbildningar. I enlighet med tidigare 

beslut, har prioriterade områden varit bolagsledning, styrelse samt bolagsstämma.

LOs policy ska fungera som en vägledning till fackliga personer med styrelseupp-

drag eller ägarinflytande när de utövar makt över fackets och medlemmarnas kapi-

talplaceringar. de riktlinjer som är under framtagande, är i första hand till nytta för 

ägarrepresentanter. delar av riktlinjerna kan även användas av löntagarrepresentanter. 

Längre fram, när policy och riktlinjer är på plats och till praktisk nytta för fackliga 

representanter med ägarroll, är ambitionen att i ett andra skede även sätta samman en 

policymanual som ska ge råd till fackliga löntagarrepresentanter i bolagsstyrelser.

LOs policy för bolagsstyrning ska präglas av öppenhet och vara en etisk linje som 

upprätthåller det fackliga ägarintresset av en bra förvaltning. policyn ska användas för 

att säkerställa att bolag sköts på ett för ägarna så effektivt sätt som möjligt, eller i de 

fall där ägarna representerar ett kollektiv, så effektivt som möjligt ur kollektivets, till 

exempel spararnas eller de försäkrades, synvinkel.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 12.6 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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LO-Bank

Motionerna 12.7–12.8

12.7
LO-bank
Byggnadsarbetareförbundet Skåne

Den dagliga kampen för att få en mer rättvis fördelning av samhällets resur-
ser har på senare år tenderat att resultera i sämre utdelning för löntagarna 
i allmänhet och för LO-medlemmen i synnerhet. I sak är detta inget nytt 
men förr i tiden valde vi då själva, inom rörelsen, att skapa förutsättningar 
för våra medlemmar så de ändå fick förmånliga saker. Detta har vi gjort i 
vetskapen om att vi blir starkare som organisation och då får vi också bättre 
förutsättningar till att få ut en mer rättvis fördelning av samhällets resurser.

Idag har vi ett eget pensionsbolag som vi är mycket stolta över, FOLO. 
Detta bolag har främst till uppgift att få ner förvaltningsavgifterna på med-
lemmarnas pensioner, vilket bankerna tidigare varit mycket dåliga på. Idag 
kan vi se att detta varit mycket lyckat och bankerna i dag lurar inte våra 
medlemmar på höga förvaltningsavgifter.

För att stärka hela rörelsen och framförallt våra medlemmar är det yt-
terst viktigt att medlemmarna ser en direkt vinning i att vara ansluten till 
en facklig organisation, vårt eget pensionsbolag, FOLO. Detta bolag har 
verkligen tjänat sitt syfte för medlemmarna. Att starta en bank som har 
till syfte att låna ut pengar till medlemmarna med en ränta som ständigt 
ligger under de övriga bankernas ränta hade både stärkt de fackliga organi-
sationerna och framförallt hade den enskilde medlemmen dragit oersättlig 
nytta av detta. Genom att inte ha vinstkrav och utdelningskrav i bolaget 
kan således räntan sättas lägre än övriga på marknaden och detta medför 
sannolikt en högre organisationsgrad samt medvetna medlemmar som ser 
det direkta värdet i deras fackförening.

Kapital till detta sitter rörelsen redan på och tillståndsfrågan går att lösa 
inom rörelsen, det har vi gjort med FOLO.

Vi föreslår
att LO-kongressen tillsätter en utredning under kongressperioden med syfte 

att undersöka möjligheten för en gemensam fackföreningsbank.
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12.8
Medlemsbank LO
Fastighetsanställdas Förbund Umeå

Nu när medlemstappet är stort och vi ska värna om medlemmarna, får vi 
kanske tänka utanför boxen.

Bankerna tar ut fler och fler dolda avgifter, samtidigt som glappet mel-
lan in- och utlåningsräntan bara ökar. LO med sina föreningar och stolta 
medlemmar tar det ekonomiska ansvaret, genom att erbjuda sina medlem-
mar enkla och billiga banktjänster. Pengarna är inte allt, men har stor be-
tydelse för en arbetarfamilj.

Landsorganisationen skulle bli en starkare arbetstagarpart, sätta nya rikt-
linjer för bankväsendet och den svenska ekonomi.

Vi föreslår
att LO värnar om medlemmarna ur en ny ekonomisk syn samt
att LO startar en medlemsbank.
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Utlåtande
Motionerna 12.7–12.8

12.7

att LO-kongressen tillsätter en utredning under kongressperioden med syfte att under-

söka möjligheten för en gemensam fackföreningsbank.

12.8

att LO värnar om medlemmarna ur en ny ekonomisk syn samt

att LO startar en medlemsbank.

Motionerna 12.7 och 12.8 tar upp behovet av konkurrenskraftiga banktjänster för lönta-

garna. ett sätt att uppnå detta är att skapa en fackföreningsägd bank.

frågan om att inrätta en LO- eller arbetareägd bank har behandlats på flera 

LO-kongresser. vid LOs demokratikongress 2000 fick styrelsen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att tillfredsställa kraven på någon form av LO-bank. LOs styrelse 

tillsatte därför en arbetsgrupp som försökte förtydliga hur LO ska kunna medverka till 

ökad medlemsnytta och välfärd för sina medlemmar inom bankområdet.

arbetsgruppen bearbetade totalt sex olika alternativ för hur LO skulle kunna lösa 

LO-medlemmarnas behov av banktjänster. ett av alternativen var att stifta en ny bank 

på egen hand.

utredningen redovisade inför LO-kongressen 2004 en analys utifrån kraven på for-

mell struktur, kapital, kompetens och organisation, distributionskanaler samt produkt- 

och tjänsteutbud.

arbetsgruppen föreslog kongressen att förkasta alternativet om att stifta en egen 

bank med motiveringen att en sådan etablering binder huvuddelen av LOs och förbun-

dens kapital och att det måste tillskapas en omfattande administrativ organisation. en 

banketablering är också förknippat med hög ekonomisk risk och kommer inte på flera 

år att kunna bära sina egna kostnader. frågan om ekonomisk risk och behovet av kapi-

tal har ytterligare accentuerats i och med de senaste årens finansiella kriser.

Kongressen 2004 beslutade att följa utredningens förslag och att utveckla kon-

ceptet med avtal för LO-förbundens medlemmar med bankerna. detta har genomförts 

under innevarande kongressperiod.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 12.8 första att-satsen besvarad samt

att avslå motionerna 12.7 och 12.8 andra att-satsen.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 13 
Vårt gemensamma uppdrag
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Vårt gemensamma uppdrag

Anförande
Ulla Lindqvist, LO: Det är alltid så att vi behandlar stadgarna först på kon-
gressen. Det är därför att det kan påverka andra beslut som vi tar. Då tän-
ker ni kanske ”Ska vi hålla med sådan byråkrati?” när ni sitter här laddade 
och vill diskutera politik.

Men stadgarna är oerhört viktiga. Det är de som lägger fast ramarna för 
vårt arbete. Det är också där vi kan hitta våra grundidéer, hur vi ska jobba 
och vilka frågor som är viktiga för oss. Därför är det roligt med stadgar, vill 
jag bara säga – om ni skulle misstro det.

Inför förra kongressen 2008 gjorde vi en riktig rejäl genomlysning av 
stadgarna och hade rätt mycket förändringar.

Inför den här kongressen har vi haft en stadgegrupp med representanter 
från förbunden. Men vi har inte gjort så väldigt många förändringar. Vi har 
gjort några för att underlätta vårt arbete, och vi har också gjort några som 
är väldigt viktiga och som jag återkommer till allra sist.

Jag vill börja med ett förslag som är en ändring av det som är utskickat 
och som styrelsen beslutade om i måndags. Det ändringsförslaget finns i era 
läsplattor, allra sist bland dokumenten. Det gäller först § 8 mom 1. Det är ett 
nytt förslag. Vi i styrelsen föreslår: ”Ordinarie kongress väljer ordförande, 
en förste vice ordförande, en andre vice ordförande samt avtalssekreterare.”

Det är föranlett av det arbete som valberedningen har gjort, där man 
har haft mycket diskussioner och hittat en lösning med fyra personer i led-
ningen. Då ska vi naturligtvis inte ha stadgar som hindrar det man har kom-
mit fram till gemensamt med förbunden. Därför föreslår vi den ändringen.

Då blir det konsekvensändringar i § 8 mom 5. Där ska det stå: ”Vice ord-
förandena biträder ordföranden i dennes åliggande och är i nämnd ordning 
ordförandens ställföreträdare.”

I mom 6 ska det stå: ”Avtalssekreteraren biträder ordförande i dennes 
åliggande och är i tredje hand ordförandes ställföreträdare.”

Dessutom blir det en ändring i § 6 mom 1. Där ska det stå: ”Styrelsen be-
står av tolv ledamöter inklusive LOs ordförande och förste och andre vice 
ordförande samt avtalssekreterare.”

I och med att vi gör de förändringarna vill vi också ändra vårt utlåtande 
över motion 13.4, så att den bifalls i stället för avslås.

I den genomgång som vi har gjort av stadgarna har vi också tittat på rep-
skapets arbetsuppgifter. Det står att vi årligen ska göra handlingsplaner som 
ska följas upp och som ska diskuteras vid två tillfällen. Det har inneburit 
mer byråkrati och egentligen inte fått något ordentligt genomslag. Därför 
föreslår vi att det ska tas bort.

I samband med att vi skickade ut förslaget missade vi en konsekvensänd-
ring. I § 5 ska man ta bort det som står om ”representantskapet ska årligen 
fastställa en flerårig handlingsplan för förbundens gemensamma verksam-
het”. Det ska strykas, och det är alltså en konsekvensändring av det vi har 
ändrat när det gäller handlingsplaner.
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Slutligen vill jag ta upp de absolut viktigaste förslagen till ändringar i 
stadgarna. Det första är att vi skriver in att våra uppgifter ska utgå från allas 
lika värde och rätt. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi har med det i 
våra stadgar. Hela vårt fackliga löfte bygger ju på det: att vi behandlar alla 
lika, att alla har samma rättigheter, att vi aldrig kan tillåta att några diskri-
mineras, att vi inte kan tillåta rasism eller att man diskrimineras på grund 
av sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön. Därför tycker jag att 
det är oerhört viktigt att det framgår tydligt av våra stadgar.

Det andra, som också är viktigt, är att vi för in att samhällsutvecklingen 
ska vara ”präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn”. Det är en för-
stärkning av det som står när det gäller jämställdhet. Säger vi att vi har en 
feministisk grundsyn ser vi att det är en strukturell diskriminering, att vi 
har strukturer i samhället, i arbetslivet och i våra egna organisationer som 
diskriminerar kvinnor, där mannen är norm, där man alltid utgår från man-
nen, där man värderar kvinnors arbete lägre och där man värderar kvinnors 
kompetens lägre.

Det ska vi alltid se i vår politik. Vi ska se det vi diskuterar för att kunna 
ändra de strukturerna och för att kunna ändra politiken. Och nu skriver 
vi in det.

Det är inte så svårt att skriva in det i stadgarna. Men det är sedan det 
gäller. Det är när vi formar politiken, när vi diskuterar frågor här på kon-
gressen som vi ska ha det i åtanke. Hela tiden när vi formar och diskuterar 
politiska frågor ska vi se den strukturella diskrimineringen, se vilka normer 
som gäller och verkligen bevisa att vi ha en feministisk grundsyn.

Med det vill jag yrka bifall till förslaget till stadgar med de ändringsför-
slag som jag har redogjort för från talarstolen och också bifall till motions-
utlåtandet med det ändringsförslag som gäller motion 13:4.

Jag yrkar också att vi justerar stadgarna med omedelbar verkan.
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Stadgar

Motionerna 13.1–13.7

13.1
LO-styrelsens sammansättning
Livsmedelsarbetareförbundet

Idag är 8 av 14 förbund representerade i LOs styrelse som totalt har 11 leda-
möter inklusive LOs ledning. Förbund som inte finns representerade har 
närvaro- och yttranderätt som respektive förbundsordförande. Styrelsens 
sammansättning enligt nuvarande stadgar bygger på att de ordinarie leda-
möterna företräder samtliga förbund och att de utses utifrån att vara de 
bäst lämpade. De är valda på personliga mandat och de svarar inför LOs 
kongress och representantskap för hur de utför sina uppdrag och inte inför 
medlemsförbunden. Detta är kanske en god tanke i teorin, men så fungerar 
det inte i praktiken. Valen till LOs styrelse bygger istället på de enskilda 
förbundens storlek.

Historiskt har det alltid varit så att personerna som ingår i LOs styrelse 
alltid samtidigt varit ordförande i något av medlemsförbunden. Idag har 
förbundsordförande i de åtta medlemsmässigt största förbunden en ordi-
narie plats. Som ordförande för ett förbund är den yttersta uppgiften att 
företräda det egna förbundets medlemmar. Det är och ska naturligtvis vara 
en självklar uppgift för en förbundsordförande. Att avkräva något annat är 
en omöjlighet och LO-styrelsens sammansättning enligt nuvarande stadgar 
är därför inget annat än i praktiken en chimär.

LOs styrelse ska samordna medlemsförbundens verksamhet, men har 
ganska begränsade befogenheter att fatta beslut som direkt binder förbun-
den. Det är först när förbunden fullföljer de gemensamma besluten som 
den gemensamma kraften mobiliseras.

För att på ett bättre sätt stärka förutsättningarna för ett gemensamt 
agerande föreslås därför en förändring av styrelsens sammansättning så att 
samtliga förbund ges en ordinarie plats i LOs styrelse.

Beslut fattade av en styrelse där samtliga förbundsordförande ingår som 
ordinarie ledamöter kommer i praktiken att uppfattas som mer bindande 
än vad som är fallet idag.

Kongressen föreslås besluta
att LOs stadgar § 6 mom 1. ändras så att samtliga förbund har en ordinarie 

ledamot i styrelsen.
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13.2
En styrelse för alla – Allas styrelse!
Elektrikerförbundet

Så är det idag.
LOs styrelse är tillsatt för att företräda medlemmarna i alla LOs medlems-
förbund. Det är självklart! Tyvärr ser vi gång efter annan tydliga exempel på 
att ledamöter i LOs styrelse väljer att bortse från denna självklarhet. Man 
väljer att företräda enbart sitt eget förbund. På sikt underminerar det tron 
på LOs styrelse som ett viktigt beslutande organ inom LO. Idag är det nor-
mala inom LO vid val till styrelsen att principen ”störst får allt” tillämpas. 
Ordinarie plats och alla suppleantplatser går till samma förbund. Kvantitet 
går före kvalitet när styrelsen utses. Det innebär att styrelseplatser fördelas 
till förbund instället för till duktiga fackliga företrädare. Ett bevis till på att 
kvantitet går före kvalitet.

Vad göra då?
Först gäller det att våga se verkligheten som den är. ”Stor” slukar allt, det vill 
säga samtliga uppdrag. Därefter göra ett övervägande; finns det en realistisk 
möjlighet att ”stor” ändrar sig till en för LO mer positiv riktning. Proces-
sen tar olika lång tid, men leder för alla människor fram till samma resultat. 

”Stor” fortsätter att bevaka sina egna intressen istället för hela LOs intressen. 
Med det som utgångspunkt ser vi två alternativ.
1. Alla LOs medlemsförbund är med i LOs styrelse. Det gör att alla förbund 

får ta ansvar för styrelsens beslut.
2. Förbund som väljs in i LOs styrelse som ordinarie är utestängda från fler 

platser i styrelsen, som ordinarie eller suppleant, intill dess att samtliga 
LO-förbund är representerade i LOs styrelse, som ordinarie. Förbund som 
får en ordinarie plats i LOs styrelse saknar möjlighet att vara represen-
terade i LOs valberedning till kommande kongress. Påverka i nutid eller 
i framtid blir valet förbunden får göra.

Den här motionen speglar en sak som har blivit allt mer vanlig. Av just det 
skälet är motionen viktig. En av de fackliga grundtankarna är att vi tillsam-
mans blir starkare än om vi står var och en för oss själva. Det lär vi ut på 
fackliga grundutbildningar. I övrigt talar motionen för sig själv.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs stadgar ändras så att alternativ ett i motionen genomförs samt
att i andra hand LOs stadgar ändras så att alternativ två i motionen genom-

förs.
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13.3
Representation i LO-styrelsen
Fastighetsanställdas Förbund

LO styrelsen består sedan kongressen 2008 av elva ledamöter, inklusive LOs 
ordförande och de två vice ordförandena. Det innebär att bara åtta ledamö-
ter representerar de LO-förbund som är medlemmar i LO.

Beslutet på kongressen 2008 har inneburit ett demokratiunderskott som 
avspeglats i de beslut som styrelsen fattat under hela kongressperioden. När 
inte alla förbund har säte i styrelsen drabbas besluten av legitimitetsproblem. 
LO har drabbats av en ansvarsdevalvering. Vår trovärdighet och styrka för-
svagas redan i stadgarna.

Den som deltar i beslut tar ansvar. Det ger en ordning som både prövar 
och visar vår förmåga till verklig dialog. Då blir besluten det som bär och 
svarar därmed upp mot alla förbundsmedlemmarnas rättmätiga krav på en 
enad central kraft. 

LO behöver åter bli en enande federation.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kongressen besluta
att i LOs styrelse ska samtliga medlemsförbund representeras med ordinarie 

ledamot samt
att göra justeringar i stadgarna för att verkställa kravet i första att-satsen.

13.4
Utökning av antalet ledamöter i LOs ledning
Kommunalarbetareförbundet

LOs position som en viktig opinionsbildande kraft i samhället behöver stär-
kas. Det kommer att ställas stora krav på att LO ska klara av sina nuvarande 
åtaganden men också utvecklas och stärkas.

Det är viktigt att LOs nya ledning har goda förutsättningar att klara 
av sitt uppdrag att företräda många medlemmar och påverka den politiska 
agendan. Kommunalarbetareförbundet föreslår därför att antalet ledamöter 
i LOs ledning ska utökas från dagens tre till fyra.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att antalet ledamöter i LOs ledning ska utökas till fyra.

13.5
Ändring av stadgarna § 6 Styrelsen, mom 4. Uppgift
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Bergslagen

I dagens samhälle, och kanske i synnerhet i arbetslivet, förekommer diskri-
minering, särbehandling och förhållandena är inte jämställda. Detta oavsett 
om det rör sig om kvinnor kontra män, homo- och bisexuella kontra hete-
rosexuella, kristendom kontra islam och så vidare. Därmed bör inte fokus 
enbart ligga på jämställdhet mellan kvinnor och män i LOs stadgar. På detta 
sätt är det stor risk att många av medlemmarna känner sig exkluderade.
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Vi har som fackförening ett stort ansvar att se till att våra medlemmar, 
och då alla våra medlemmar, känner sig inkluderade. Detta ska inte enbart 
synas i det dagliga arbetet som förtroendevalda och anställda av LOs med-
lemsförbund utför, utan ska också synas i våra stadgar som faktiskt är en 
information om vad vi är och verkar för.

Många människor, och därmed inte enbart kvinnor, upplever stort ut-
anförskap, diskriminering och särbehandling både i det privata livet och i 
arbetslivet. För dessa människor är önskan om jämställdhet lika stor som 
för kvinnor och/eller män. Därför måste man ta hänsyn till diskrimine-
ringsgrunderna i LOs stadgetext.

Vi föreslår
att texten i LOs stadgar § 6 Styrelsen, mom 4. Uppgift, femte att-satsen änd-

ras till: ”att följa och verka för att LO och dess medlemsförbund bedriver 
ett aktivt arbete för jämställdhet”.

13.6
Styrelsen och vårt ägande som uppdrag
Byggnadsarbetareförbundet Småland-Blekinge

Vi har under senaste året sett i media hur våra fackliga representanter blivit 
uthängda i media på grund av deras arbete i diverse styrelser eller snarare 
deras brist på arbete. Vi menar därför att det ska åligga samtliga som på nå-
got sätt företräder någon av våra organisationer som styrelserepresentant 
eller motsvarande att aktivt nyttja sina platser för att främja arbetstagarnas 
intressen såsom ett jämlikt samhälle.

Vi föreslår
att kongressen beslutar att till LOs stadgar § 6 mom 4. tillföra att styrelsen 

ska följa och verka för att LO och dess förbund i förekommande fall ge-
nom sin äganderepresentation bedriver ett aktivt arbete för att arbets-
tagarnas intressen tillvaratas.

13.7
Facklig-politiskt samarbete från grunden
Elektrikerförbundet

Är SSU vår ungdomsorganisation? Är det genom facklig-politisk samverkan 
vi når våra mål? Frågorna blir allt mer relevanta och det som av många setts 
eller ses som vedertagna sanningar ifrågasätts, i LO-distrikten och i våra 
förbundsavdelningar. Mycket för det att de inte finns på pränt.

Fackföreningsrörelsens hälsningar och besök på SSU-kongressen var 
många. Stefan Löfven, IF Metall, sa i sitt anförande: vi ser er som hela fack-
föreningsrörelsens ungdomsförbund. Ni är framtiden. Vår ordförande Wanja 
Lundby-Wedin sa på samma kongress både: ”med vår ungdomsorganisation 
SSU”och ”blir facket starkare så får SSU en starkare moder”.

I SSUs förbundsstadgar står följande under, § 1. Ändamål:
”SSU är det socialdemokratiska partiets och Landsorganisationens ung-
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domsförbund och förbundet ska således delta i partiets och fackförenings-
rörelsens agitations- och organisationsarbete.”

Stadgarna som gällt till och med denna kongress erkänner inte ens SSU 
som Landsorganisationens ungdomsförbund. Vi kan inte prata om den fack-
lig-politiska verksamheten och organisationernas band som vedertagna san-
ningar, vi måste också stå upp för det. Inom SSU finns det en stolthet i att 
vara Landsorganisationens ungdomsförbund, frågan är därför om denna 
stolthet också finns hos LO. Svaret borde självklart vara ja.

Om LO på allvar menar att SSU är dess ungdomsförbund, är det mycket 
lätt att stadgebinda det som efterfrågas i motionen. Det blir än mer natur-
ligt så SSU redan stadgebundit samma sak. Förbundsstyrelsen föreslår CR 
att anta motionen i sin helhet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att stadgefästa att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är 

Landsorganisationens ungdomsförbund. Detta under lämplig paragraf 
i stadgan.

Utlåtande
Motionerna 13.1–13.7

13.1

att LOs stadgar § 6 mom 1. ändras så att samtliga förbund har en ordinarie ledamot i 

styrelsen.

13.2

att LOs stadgar ändras så att alternativ ett i motionen genomförs samt

att i andra hand LOs stadgar ändras så att alternativ två i motionen genomförs.

13.3

att i LOs styrelse ska samtliga medlemsförbund representeras med ordinarie ledamot 

samt

att göra justeringar i stadgarna för att verkställa kravet i första att-satsen.

13.4

att antalet ledamöter i LOs ledning ska utökas till fyra.

13.5

att texten i LOs stadgar § 6 Styrelsen, mom 4. uppgift, femte att-satsen ändras till: ”att 

följa och verka för att LO och dess medlemsförbund bedriver ett aktivt arbete för 

jämställdhet”.

13.6

att kongressen beslutar att till LOs stadgar § 6 mom 4. tillföra att styrelsen ska följa 

och verka för att LO och dess förbund i förekommande fall genom sin äganderepre-

sentation bedriver ett aktivt arbete för att arbetstagarnas intressen tillvaratas.
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13.7

att stadgefästa att Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund, SSu, är 

Landsorganisationens ungdomsförbund. detta under lämplig paragraf i stadgan.

I motionerna 13.1, 13.2 första att-satsen samt i 13.3 yrkas på att samtliga medlemsför-

bund ska representeras med en ordinarie plats i LOs styrelse. argumenten för en sådan 

förändring bygger på att motionärerna anser att principen om att LOs styrelse ska före-

träda alla förbundsmedlemmars intressen inte fullföljts i tillräckligt stort utsträckning.

Ledamöterna i LOs styrelse väljs personligen av kongressen, med uppdraget att 

företräda alla LO-förbund och dess medlemmar. I samband med 2008 års kongress 

diskuterades styrelsens sammansättning. Kraven på en ledamot från varje förbund i 

LOs styrelse avvisades då med motiveringen att som ledamot representerar man inte 

det egna förbundet utan hela LO kollektivet. ett annat skäl var att det inte är rimligt 

att ett förbund med få medlemmar ges samma inflytande som ett förbund med många 

medlemmar. Med införandet av en ordinarie ledamot från varje förbund skulle det då 

krävas att det infördes regler om proportionalitet. det innebär att vissa förbund skulle 

representeras av flera ledamöter, vilket skulle resultera i en alltför  stor och otymplig 

styrelse. de förbund som inte innehar en ordinarie plats har närvaro-, yttrande- och 

förslagsrätt. det innebär att man har möjlighet att tillföra frågor som man anser vara 

viktiga i det förbundsgemensamma arbetet, samt delta i de diskussioner som föregår 

de beslut som ska tas. det är dock viktigt att utveckla styrelsens sätt att arbeta. hur 

styrelsearbetet ska kunna utvecklas i en riktning som motionärerna önskar är en intern 

fråga för styrelsen. det processarbete som styrelsen påbörjat, i samverkan med runö 

utvecklingscentrum, är ett steg i en sådan utveckling.

I motion 13.2 andra att-satsen yrkar motionären på att förbund som innehar en 

ordinarie plats i LOs styrelse ska förhindras ytterligare representation, som ordinarie 

ledamot eller suppleant, tills dess  alla förbund är representerade. dessutom ska för-

bund som innehar en ordinarie plats inte kunna vara representerade i valberedningen. 

Styrelsen menar att det är viktigt att alla förbund har inflytande i LO, och att spridning-

en av uppdragen fördelas så brett som möjligt, även i valberedningen. Men yrkandet 

avviker ifrån principen om att de av kongressen valda ledamöterna ska verka för alla 

medlemsförbundens medlemmar och intressen, varför yrkandet bör avslås med hänvis-

ning till vad som sagts i första stycket.

I motion 13.4 yrkas på att antalet ledamöter i LOs ledning ska utökas till fyra. vid 

2008 års kongress minskades antalet ledningsfunktionärer från fyra till tre. ett av skä-

len var att minska antalet ledningsfunktionärer i proportion till minskningen av antalet 

valda ledamöter i styrelsen. ett annat skäl var att även anpassa ledningens storlek till 

den övergripande anpassningen av organisationen, till LOs krympande ekonomi. I det 

förbundsgemensamma arbetet med översynen av LOs stadgar inför årets kongress 

ingick att förtydliga ledningsfunktionärernas skilda roller. I det arbetet aktualiserades 

inte frågan om antalet ledningsfunktionärer. erfarenheterna från den gångna kongress-

perioden visar att de omfördelningar som gjorts av uppgifter i LOs ledning, tillsam-

mans med organisationsförändringar i kansliets stödfunktioner, fungerat bra.

I motion 13.5 yrkas på en förändring av LOs stadgar § 6 Styrelsen, mom 4. uppgift, 

där den femte att-satsen ändras till; ”att följa och verka för att LO och dess medlems-

förbund bedriver ett aktivt arbete för jämställdhet”. I motionstexten lyfts en rad olika 

diskrimineringsgrunder fram där medlemmar kan komma att diskrimineras och känna 
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sig exkluderade. utifrån de grundläggande värderingar som fackföreningsrörelsen vilar 

på är detta något som alltid måste motarbetas. Motionärens yrkande leder dock inte 

till vad som i motionstexten verkar vara det huvudsakliga syftet. Jämställdhet är ett 

begrepp som används för att hävda jämlikhet mellan könen. I motivtexten beskrivs en 

önskan om jämlikhet som utgår från allas lika värde och rätt. det kravet tillmötesgås i 

styrelsens förslag till stadgeförändringar, där det i §1 uppgift har tillförts en uttrycklig 

skrivning om allas lika värde och rätt. dessutom har styrelsen i sitt förslag till stadgar 

bytt ut begreppet jämställdhet mot feministisk grundsyn. det är en utveckling och tyd-

lig förstärkning av LOs syn på jämställdhet. Införandet av skrivningarna i denna para-

graf blir därmed en tydlig signal om vad som utgör LOs och dess medlemsförbunds 

värdegrund och ligger i linje med motionens syften.

I motion 13.6 yrkas att styrelsen ska följa och verka för att LO och dess förbund i 

förekommande fall, genom sin äganderepresentation, bedriver ett aktivt arbete för 

att  arbetstagarnas intressen tillvaratas. I motionsutlåtandet till motion 12.6 med ett 

yrkande med samma syfte anförs bland annat följande; LOs kongress 2008 beslutade 

om åtgärder syftande till ett stärkt fackligt ägaransvar. bland annat skulle tydliga 

riktlinjer tas fram för bolagsstyrning i de styrelser där LO verkar. Som uppföljning till 

kongressbesluten antog LOs representantskap i maj 2009 en reviderad ägarpolicy. LOs 

policy ska fungera som en vägledning till fackliga personer med styrelseuppdrag eller 

ägarinflytande när de utövar makt över fackets och medlemmarnas kapitalplaceringar. 

Sedan kongressen 2008 har LOs placerings- och bolagsstyrelsekommitté inrättats. 

Kommittén består av företrädare för LO och förbunden och leds av LOs avtalssekrete-

rare. Med detta bör behovet av tillsyn, av äganderepresentationen från styrelsen vara 

tillgodosett varför någon stadgeändring inte är nödvändig.

I motion 13.7 föreslås att det i LOs stadgar ska stadgefästas att SSu är LOs ung-

domsförbund. I LOs stadgar §1 uppgift sägs att LO ska [...] ”verka för 

 – en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati 

 – präglad av jämlikhet och jämställdhet”. det är utgångspunkten och uttrycket för den 

 – fackligt-politiska samverkan tillsammans med socialdemokratiska partiet och SSu 

 – för att kunna verka i denna riktning. därutöver är det tveksamt om en organisation 

 – via sina stadgar kan ange att en annan stadgebunden organisation ska tillhöra den 

egna organisationen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motionerna 13.1–13.7.

I debatten deltog
Malin Lindberg, Transport
Magnus Pettersson, Fastighets
Lars Lindgren, Transport
Eva Guovelin, Livs
Jan-Olov Gustavsson, Målarna
Annelie Nordström, Kommunal
Johan Fredriksson, Elektrikerna
Anders Bergström, Kommunal
Torbjörn Hagelin, Byggnads
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Thomas Sandgren, Elektrikerna
Anders Ferbe, IF Metall
Bjarne Isacson, SEKO
Patrik Enkvist, Kommunal
Lars-Göran Johansson, Pappers
Malin Skoglund, Handels
Robert Langholz, Transport
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Elin Westerberg, Handels
Alexander Lindholm, SEKO
Ulla Lindqvist, styrelsen

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Magnus Pettersson, Fastighets m.fl. yrkande om bifall till motion 13.3,
 – Lars Lindgren, Transports m.fl. yrkande om avslag till motion 13.4,
 – Annelie Nordström, Kommunals yrkande om bifall till motion 13.4,
 – Eva Guovelin, Livs m.fl. yrkande om bifall till motion 13.1, 13.2 första att-
satsen samt 13.3,

 – Johan Fredriksson, Elektrikernas m.fl. yrkande om bifall till motion 13.1 
och 13.3,

 – Anders Ferbe, IF Metalls yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över 
motion 13.1 och 13.3,

 – Thomas Sandgren, Elektrikernas yrkande om bifall till motion 13.1, 13.3 
och 13.4

 – Malin Lindberg, Transports yrkande om bifall till motion 13.7,
 – Elin Westerberg, Handels m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande 
över motion 13.7.

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 244 mot 133 bifalla motion 13.1, 13.2 första att-satsen och 

13.3.

Votering begärdes av Ulla Lindqvist.

Rösträkning begärdes av Helene Sandgren Stenmark, kongressordförande.

Kongressen beslutade efter votering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.4.

Votering begärdes av Lars Lindgren, Transport.

Kongressen beslutade
att avslå Malin Lindberg, Transports yrkande om bifall till motion 13.7,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Reservation
Mot beslutet att bifalla motion 13.4 reserverade sig
Lars Lindgren, Transport
Marcel Carlstedt, Transport
Ali Shibl, Transport
Mikael Lagerqvist, Transport
Tommy Wreeth, Transport
Lars Klang, Transport
Morgan Gustavsson, Transport
Robert Langholz, Transport
Malin Lindberg, Transport
Olov Wiklund, Transport
Johan Nyman, Transport
Sten-Ove Niklasson, Transport
Dag Leander, Transport
Marie Sjöhem, Transport
Veronika Ökvist, Transport
Ingrid Välitalo, Transport
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LOs stadgar 2012–2016

Beslut
Kongressen beslutade
att godkänna ändringsförslagen på sidan 6, 11, 12, 15, 16, 18, 19 och 33 och anse 

det omedelbart justerat,
att hänskjuta ändringsförslaget på sidan 14 § 6 till redaktionsutskottet.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla redaktionsutskottets förslag till §6 mom. 1, mom. 2 och mom. 4,
att omedelbart justera samtliga stadgar.

Anförande
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag ska inte bli långrandig. Vi har 
många frågor som vi ska diskutera i kväll. Men jag vill ändå säga några ord 
om punkt 13.

Vi har delat upp den. Ulla började med stadgedelen, och sedan kommer 
Ulla tillbaka och säger några ord inför att vi diskuterar rapporten om det 
lokala och regionala tvärfackliga arbetet. Per kommer också in med några 
ord inför organisationsplanen, som också ligger under den här punkten. Så 
nu har jag sagt vad jag inte ska säga något om.

Jag tänkte gör ett par nedslag. Mycket av det som ligger i detta handlar 
om vårt eget arbete. Och vårt eget arbete i vår egen organisation drivs i hu-
vudsak av våra fackligt förtroendevalda runt om i landet, i alla förbund i 
vår tvärfackliga verksamhet.

Som jag var inne på i mitt inledningstal: Om vi inte har förtroendevalda 
som känner sig trygga i sitt uppdrag och känner glädje i sitt uppdrag, då 
kommer inte bilden av facket att bli den bild vi vill ha.

Om man mer eller mindre känner att man inte riktigt vet hur man ska 
uppfylla detta att vara förtroendevald och förstå vad det är att vara förtro-
endevald, då kommer det inte att fungera.

Därför vill jag börja med att säga: Facklig utbildning kommer vi att de-
battera och diskutera. Ibland känns det som att vad vi pratar om mest är 
hur vi ska fördela kostnaderna för vår fackliga utbildning, hur vi ska få så 
mycket som möjligt betalat av LO och så.

Men det är otroligt viktigt, när vi diskuterar facklig utbildning, att verkli-
gen prata om hur vi får en facklig utbildning som når ut till alla de förtroende-
valda som är i behov av facklig utbildning, just för att de ska orka räta på ryg-
gen och ha rätt attityd både till sitt uppdrag och till de uppgifter som man har.

Det är lite svårt att säga vad förtroende är. Man kan ha så olika bilder av 
det. En del säger att det handlar om tillit, men jag läste en förklaring av vad 
förtroendet egentligen är. Det är att tro och lita på att någon är förmögen 
att handla korrekt och också gör det.
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Vad betyder det i vår verksamhet att vara förmögen att handla korrekt? 
Om vi ska möta medlemmen handlar det i vissa situationer om att med-
lemmen ska känna: Jag är företrädd, jag känner mig trygg i att min fackliga 
förtroendeman eller – kvinna företräder mig – för ibland behöver man bli 
företrädd.

Men förtroendet att handla korrekt kanske lika ofta handlar om att jag 
har en facklig förtroendevald som ger mig som enskild medlem styrka nog 
att ta tag i mina egna frågor, att jag själv får ökat inflytande och makt där-
för att de förtroendevalda fyller mig med kraft.

Att vara förtroendevald och hur vi utvecklar det är kanske en av de vik-
tigaste frågorna framöver när vi talar om vårt gemensamma uppdrag.

En av de frågor som jag vet att vi förtroendevalda på alla nivåer ofta 
möts av är att förtroendet för oss inte är så starkt som det borde. Jag tror 
att en av de sakerna faktiskt handlar om att det finns så otroligt stora för-
väntningar på oss.

Vi är ju så engagerade och talar om allt som facket vill göra. Kanhända 
får då medlemmarna en bild av att vi förmår mer än vad vi faktiskt gör, att 
vi förfogar över fler frågor än vi faktiskt gör. Det ligger lite av förväntning-
arnas missnöje i detta att vi ibland har låga förtroendesiffror i facket.

Ibland kan det vara lika viktigt att göra klart vad vi faktiskt förfogar över 
och har i vår egen hand och vad vi behöver använda medlemmarnas samlade 
kraft för, för att kunna opinionsbilda mot andra för att de ska fatta rätt beslut.

Det handlar om detta att organisera. Det ska jag inte säga så mycket 
mer om, men det finns många motioner om det. Stora resan var en så bra 
beskrivning av att vi måste hitta nya metoder för hur vi organiserar, ibland 
också nya metoder för hur vi kan möta våra medlemmar med hur medlem-
skapen ser ut.

Vi har ett antal motioner med krav på gemensamma medlemskap, LO-
medlemskap och sådant. Jag tycker personligen att det finns en sympatisk 
tanke när unga människor går mellan olika förbund, samtidigt som vi har 
stor förståelse för att förbunden har sin förbundsidentitet.

Vi har ett organiseringsråd som jag i egenskap av LOs ordförande har 
lett – vi får väl se hur det blir framöver. Där har vi börjat med ett otroligt 
bra erfarenhetsutbyte mellan förbunden. Det gör att jag tror att det – i de 
frågor där man ser att det är bra att vi har ett likadant erbjudande ut till 
inte minst unga vuxna som kommer ut och är nya på arbetsmarknaden – så 
småningom kommer att bli mer likt mellan olika förbund.

Jag kan inte låta bli att citera Eli, som sa: Jag vill ändå ha en kram av dig, 
Wanja. Eli Abadji är en av våra inspiratörer. När han beskriver den Stora 
resan säger han: ”Stora resan är en gruppresa mot en ljusare framtid.”

Tänk om vi kunde få varje enskild människa, medlem och komman-
de medlem att känna så: Facket är för mig en frihet, men det är också en 
gruppresa mot en bättre framtid – vi gör det här tillsammans och blir starka 
tillsammans.

En avgörande förutsättning för att unga vuxna ens ska börja tänka så är 
att man vet någonting om facket och arbetsmarknaden när man kommer 
ut på sitt allra första arbete, vilket ofta är den första praktiken i gymnasie-
utbildningen eller det första sommararbetet.
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Jag brukar säga en sak till våra distrikt, fast det kanske ibland låter lite 
strängt, som om jag inte förstod hur svårt det kan vara med alla frågor som 
man har att hantera. Det är ju många frågor som våra distrikt och därmed era 
lokalavdelningar ska hantera i det tvärfackliga arbetet. Mycket ska man verka 
för, mycket ska man stimulera, och mycket ska man vara med att bidra till.

Men en uppgift som har enligt stadgarna och som är absolut – som är 
distriktens ansvar – det är skolinformationen. Om vi inte lyckas med skolin-
formationen, då har vi en väldig uppförsbacke när dessa unga vuxna kommer 
ut på sin första, andra och tredje arbetsplats och kanske ännu inte har träf-
fat någon facklig förtroendevald eftersom de inte finns på alla arbetsplatser.

Skolinformationen vill jag peka på som en oerhört viktig del.
Slutligen handlar det om opinionsarbetet. Det finns många motioner om 

vårt opinionsarbete. Det handlar om att bättre ta till vara de gemensamma 
resurserna och den gemensamma kraften. Vi lägger mycket ekonomiska och 
personella resurser på opinionsarbete i dag, men vi kanske inte använder de 
resurserna på allra bästa sätt.

Det krävs en hårdare prioritering. Det kanske ibland krävs en hårdare 
styrning. Lite grann handlar det om att våga både satsa och förlora och fram-
förallt att våga vara uthålliga. Det har inte minst Stora resan visat. Hade vi 
gett upp den när det var 15 000 och sagt ”Ja, det var väl en ganska hyggliga 
idé, men det gick inte, så nu går vidare till nästa blomma”, då hade vi missat 
det att prata med 86 000 unga vuxna.

När det gäller opinionsbildning har vi under den kongressperiod som 
vi har bakom haft oss en medie- och opinionsutredning som har lagt fram 
tydliga, konkreta förslag – några av dem redan genomförda och några på 
gång – kring information, opinionsbildning och nyhetsförmedling.

I den rapporten ligger också detta att skapa ett ”möjlighetskapitalbolag”, 
ett alldeles eget nytt begrepp som vi har kommit på. Vi har vant oss vid att 
riskkapitalbolag är något fult medan riskkapital är fint. Det har blivit väldigt 
märkligt. Men här handlar det om ett möjlighetskapitalbolag.

Styrelsen kommer på sitt första styrelsemöte efter kongressen eller möj-
ligtvis på det andra, men före sommaren, att fatta beslut om principerna för 
det bolaget, så att vi kan komma i gång med det, för så långt har vi kom-
mit nu.

Det handlar om ett bolag som kan stimulera goda idéer som för debat-
ten till vänster och som ser till att det finns andra aktörer i den riktning 
som vi vill jobba.

Det är inte alltid att vi behöver tjäna pengar på det. Men vi ska inte bara 
pumpa in pengar och att det sedan efter tre år är slut, utan tanken är att 
det också ska vara goda affärsidéer, som så småningom kan stå på egna ben.

Det tycker jag är viktigt. Mediehuset är viktigt. Det är inget som vi kan-
ske kommer att diskutera så mycket här och nu. Men vi har bestämt oss för 
att försöka, med alla våra förbund. Det är jättespännande – att skapa ett 
gemensamt mediehus. Hur långt det går, om det blir gemensamma resurser, 
kringresurser och att man bara sitter i ett gemensamt hus eller om det blir 
gemensam journalistik, om det blir sammanslagning med tidningar, det vet 
vi inte ännu. Men det är spännande att vi ändå har vågat den resan, fast vi 
inte vet exakt hur slutresultatet ska se ut.
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Men det vill jag säga att frågan om opinionsbildning står högt på LOs 
dagordning. Så har det varit under hela kongressperioden. Men det är en 
fråga som verkligen vetter mot framtiden för den nya ledningen att hantera.

Med det skulle jag vilja yrka bifall till styrelsens utlåtande under punkt 13.
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Organisering

Ökad organisationsgrad

Motionerna 13.8–13.16

13.8
Unga medlemmar i fokus
Elektrikerförbundet Verksamhetskrets 1, Stockholm

Ska fackföreningsrörelsen stå stark även i framtiden måste vi säkra åter-
växten. Stora resan har tydligare än något annat i vår verksamhet visat på 
den enorma fackliga okunskap som finns bland landets unga, och det måste 
vi våga se som ett misslyckande. Men också som vår största möjlighet. Vi 
har en hel generation som är nya på arbetsmarknaden och som enligt våra 
Stora resan-samtal generellt är positivt inställda till facket, det som saknas 
är kunskap om vad vi faktiskt gör. Den kunskap som finns visar däremot 
på att man genomgående tycker att det är dyrt.

Som arbetsmarknaden ser ut idag börjar de allra flesta jobba inom ett 
fåtal branscher, främst inom Handels, HRF och Kommunals avtalsområden. 
Den som tidigt går med i facket kommer med större sannolikhet att vara 
kvar, även om man senare i livet byter bransch. Det 18-åriga cafébiträdet 
kan lika gärna vara vårdbiträde som pappersarbetare senare i livet. Vi måste 
därför våga satsa långsiktigt tillika solidariskt.

Vi har idag en stark ställning i den politiska debatten, det kommer allt-
jämt att bygga på höga medlemssiffror. Ser vi inte minst till stockholms-
området så kan vi se enorma problem med organisationsgraden i genom-
gångsförbunden, mest för att det inte finns tillräckliga resurser till varken 
högre arbetsplatsnärvaro eller förhandling.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge projektet för högra organisationsgrad i uppdrag att utreda hur LO-

förbunden kan frigöra resurser till högre arbetsplatsnärvaro i genom-
gångsförbunden,

att ge projektet för högre organisationsgrad i uppdrag att utreda hur LO-
förbunden kan frigöra resurser till förhandling i den del av LO-förbun-
den som inte har kapacitet att hjälpa medlemmar med problem fullt ut 
och samt 

att ge projektet för högre organisationsgrad i uppdrag att utreda hur en LO-
gemensam lägsta medlemsavgiftsnivå skulle kunna se ut.



 158 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

13.9
Höjd organisationsgrad
Handelsanställdas Förbund avd 1, Malmö, avd 20, Stockholm och avd 24, Göte-
borg

Ungdomars väg ut på arbetsmarknaden är knölig. Många ungdomar är un-
der 5–10 års tid hänvisade till att varva tidsbegränsade deltidsanställningar 
med arbetslöshet, och dessemellan en eller annan arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd eller kortare period av studier. 

Det är som att ha blivit placerad på avbytarbänken för gott och aldrig få 
komma in i matchen. När man suttit där en tid börjar man undra om man 
överhuvudtaget tillhör laget längre.

Man kan dock inte nöja sig med att betrakta detta som villkoren på ung-
domarnas arbetsmarknad. Så enkelt är det inte. Detta är inte i första hand 
en ungdomsfråga. De i många fall usla anställnings- och arbetsvillkoren som 
unga har delas av fler grupper, bland annat nyanlända svenskars.

Enda reella möjligheten att tillvarata och förbättra dessa gruppers för-
hållanden är genom facklig organisering. Som fackföreningar har vi därför 
ett uppenbart ansvar. Vårt uppdrag är att teckna avtal och organisera alla 
anställda som är verksamma inom respektive förbunds branscher, inte bara 
de som råkar passa vår organisation. Personer med svag anknytning till ar-
betsmarknaden väljer i stor utsträckning att inte gå med i facket.

Det är hög tid att inse att grupper med svag anknytning till arbetsmark-
naden i många fall faktiskt har goda skäl att stå utanför fackföreningen.

Utgår inte medlemskapet i många fall ifrån att medlemmen arbetar på 
en och samma arbetsplats under en längre tid? Är medlemskapet anpassat 
till en person som månad ut och månad in inte får ihop tillräckligt många 
timmar för att uppfylla arbetsvillkoret i a-kassan? Det är hög tid att söka 
svar på dessa frågor.

Det finns mycket övrigt att önska och ännu mer att vinna för fackfören-
ingsrörelsen om vi gemensamt ser över vår organisation, framförallt i fråga 
om hur det fackliga medlemskapet är utformat.

På LOs kongress 2008 beslutades det att tillsätta en förbundsgemensam 
utredning med uppdraget att kartlägga behovet av och möjligheterna för 
förbunden att erbjuda grupper, med svag anknytning till arbetsmarknaden 
ett anpassat medlemskap.

Man beslutade dessutom efter ett tilläggsyrkande att utredningen skulle 
vara genomförd och presenteras för LOs representantskap 2009.

Denna motions brödtext innehåller exakt samma brödtext och att sat-
ser som till kongressen 2008 och tyvärr kan vi konstatera att beslutet inte 
är genomfört samt att organisationsgraden inte har ökat. Därmed har yt-
terligare fyra år gått förlorade.

Det är dags att samtliga förbund tar ett gemensamt ansvar för en höjd 
organisationsgrad inom hela LO-kollektivet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs styrelse lämnar en rapport med konkreta förbundsgemensamma för-

slag och åtgärder för höjd organisationsgrad till LOs representantskap 2013.
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13.10
Medlemskap för arbetslösa
Hotell och Restaurang Facket avd 27, Mitt

Arbetslösa är inte bara arbetslösa, utan också utlämnade och får ingen chans 
att bli medlem i ett fackförbund i den bransch de söker jobb i. Arbetslösa 
som har en sådan situation att de känner sig utanför systemet, behöver nå-
gon form av stöd. Som arbetslös hamnar man lätt mellan stolarna. Då man 
inte kan bli medlem i ett fackförbund i en sådan situation framstår inte 
fackförbunden som en demokratisk, omhändertagande och hjälpande or-
ganisation. Därför vore det solidariskt att leva efter egen skrift och att gå 
från ord till handling.

Vi föreslår
att arbetslösa får rätt att bli medlem i ett fackförbund i den bransch där de 

söker jobb.

13.11
Tvärfackligt medlemskap
Kommunalarbetareförbundet, Målareförbundet Kommunal Sydväst och Må-
lareförbundet avd 4, Borås

Läget på arbetsmarknaden har över tid förändrats och allt oftare ställs det 
krav på de arbetstagare som är inne på arbetsmarknaden att ha flera olika 
jobb hos olika arbetsgivare, ofta inom olika branscher. Detta medför att det 
är svårt att veta vilken förbundstillhörighet man som arbetstagare ska ha. 
Det ger också problem vid medlemsvärvning. 

I nuläget växer sig bemanningsbranschen allt starkare och där växlar 
man ofta mellan olika arbetsplaster med olika förbundsområden. Vi har 
idag cirka 30 procent organisationsgrad inom bemanningsbranschen och 
de som kommer som nya in på arbetsmarknaden möts ofta av dåliga villkor 
och otrygga anställningsförhållanden. 

Den låga organisationsgraden vittnar om att vi har misslyckats med att 
möta de nya krav som dagens arbetsmarknad ställer på oss som fackliga or-
ganisationer. Vi anser att det är vårt ansvar att utveckla och förändra det 
sätt vi organiserar medlemmar på. Vi anser att ett tvärfackligt medlemskap 
är nödvändigt för att möta framtiden.

Vi föreslår
att LO inför ett tvärfackligt medlemskap samt
att LO vidtar de nödvändiga stadgeändringar som krävs för att genomföra 

första att-satsen.
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13.12
Utveckling av 020-56 00 56 numret
SEKO Södra

Utvecklingen av medlemsantalet i LO-förbunden går i helt fel riktning. Trots 
kampanjer, sänkt eller slopad avgift under vissa månader, välkomstpresen-
ter och introduktionsutbildning, trots en uppsjö av fantasifulla metoder 
att värva medlemmar så minskar medlemsantalet och speciellt bland unga.

De unga som verkligen får en fråga från facklig förtroendevald, brukar 
för det mesta tacka ja till medlemskap. Men med alla tillfälliga anställningar, 
bemanningsföretag, frånvaron av facklig verksamhet på arbetsplatsen med 
mera då är det svårt att motivera ungdomar, som vi fackliga kanske aldrig 
ens träffar, att gå med i en organisation.

Våra kampanjer är ibland specifika för förbunden, ibland gör vi det ge-
mensamt i LO-familjen. När vi hela tiden pratar om svårigheter med eko-
nomi, få folk att engagera sig med mera är det rimligt att vi försöker göra 
flera saker tillsammans, istället för var och en för sig.

Vi har idag ett koncept på utvecklad ungdomsverksamhet. Facket på som-
marjobbet, medverkan vid festivaler och andra arrangemang, skolinforma-
tion, introduktion på arbetsplatsen, introduktionsutbildning med mera. I 
detta sammanhang finns en gemensam faktor, vårt 020-nummer.

Mer känt än något telefonnummer till förbunden eller LO-distrikten, i 
alla fall bland ungdomar, är telefonnumret 020-56 00 56. Detta telefonnum-
mer är etablerat och väl använt av ungdomar i samband med våra kampanjer 
riktade till ungdomar.

www.facketforandras.nu så heter en välbesökt TCO-portal där de som 
söker information om facket slussas vidare till rätt TCO-förbund. Kan TCO 
så kan LO.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att utveckla LOs 020-nummer att gälla alla LO-medlemmar eller blivande 

LO-medlemmar oavsett ålder och vara verksamt under hela året. Frågor 
ska kunna besvaras direkt och vidarebefordran till förbund ska ske där 
det anses nödvändigt,

att utveckla en gemensam LO-portal kopplad till 020-numret med använd-
bar information. Meningen är att denna portal ska kunna hjälpa till med 
ett medlemskap. Portalen kan ha ungefär samma utformning som www.
facketforandras.nu samt

att alla förbund utan undantag ställer sig bakom och är med på de båda ovan-
stående punkterna. Både med bemanning och tillskjutande av resurser.

13.13
Likvärdigt elevmedlemskap i alla LO-förbund
Byggnadsarbetareförbundet Öst

Idag har flera LO-förbund ett elevmedlemskap för dem som studerar på 
praktiska program. Att erbjuda elevmedlemskap är ett bra sätt att hålla 
kontakt med potentiella framtida medlemmar under den tid som de går 
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på gymnasiet. För elevmedlemmar är det mer naturligt att välja att gå med 
i facket då man börjar arbeta då man redan vet vad facket är och står för.

Vi tycker att det skulle behövas ett likvärdigt elevmedlemskap i alla LO-
förbund, där man erbjuder de gymnasieelever, som går program med inrikt-
ning för att arbeta i ens branscher samt de elever som under gymnasietiden 
arbetar extra i ens branscher, ett kostnadsfritt medlemskap. I detta medlem-
skap ska det ingå information/medlemstidning, att få gå på förbundets/LOs 
kurser samt rådgivning. I medlemskapet ingår inte försäkring eller rättshjälp.

Ett stort problem idag är att vi inte kan erbjuda något elevmedlemskap 
till dem som går teoretiska program. Detta anser vi att man borde kunna 
lösa genom att bestämma sig för att de gymnasieelever som går ett teoretiskt 
program och inte har någon förankring på arbetsmarknaden får vara med 
i något av LOs genomgångsförbund; Handels, Kommunal eller HRF. Detta 
för att även dessa elever ska knytas närmare LO-familjen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla LO-förbund ska införa ett kostnadsfritt elevmedlemskap för gymna-

sieelever som går program med inriktning för att jobba i ens branscher 
eller jobbar extra i ens branscher under gymnasietiden samt

att utreda och besluta om vilka genomgångsförbund som ska erbjuda elev-
medlemskap till gymnasieelever utan förankring på arbetsmarknaden 
och som inte går något praktiskt gymnasieprogram.

13.14
LO-medlemskap
SEKO Mellannorrland

Vi lever i en föränderlig värld och ett av LOs största problem är vikande 
medlemstal. Framförallt väljer många ungdomar att inte gå med i facket. 

Många fackligt förtroendevalda som arbetat aktivt med ungdomsfrågor, 
till exempel. Facket på sommarjobbet och Stora resan vittnar om varför 
ungdomar inte organiserar sig. Det vanligaste argumentet från unga vuxna 
är ”Vi är inte med i facket för vi vet inte vart vi ska vara, vi jobbar i många 
olika branscher samtidigt. Gör ett medlemskap i facket, ett branschneutralt 
fack, inte något förbund, så går vi gärna med”.

Se utanför lådan, lyssna på vad unga vuxna säger och gör ett medlemskap 
i ett fack för de som inte känner sig hemma i något förbund. Diskussionen 
får inte fastna i praktiska frågor, om detta medlemskap ska ha en maxtid eller 
om det ska vara åldersgäns, ska det vara en fast kostnad, vilka försäkringar 
ska vara med? Men LO borde helt klart få uppdraget att samordna detta.

Många unga vuxna vill ha hjälp och stöd, dom vill vara medlemmar, men 
vet inte vart. Vissa nekas skrämmande nog till att bli medlemmar ”för att 
dom jobbar för lite”.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att snarast se över möjlighet till att vara medlem i ett branschneutralt fack. 

Detta för att kunna få hjälp samt en möjlighet att kunna organisera sig 
även om man eventuellt har flera olika jobb i olika branscher.
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13.15
LO-medlemskap
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik

Allt fler unga människor som kommer ut i arbetslivet väljer att stå utanför 
det fackliga medlemskapet.

En hög organisationsgrad är en förutsättning för att facket skall vara 
starkt både inåt och utåt. En fackförening med ett högt medlemstal åtnju-
ter både respekt och trovärdighet – hos motparten men också i samhället 
i övrigt.

Endast cirka 50 procent av arbetarna i åldern 16–24 år är med i facket och 
siffran har minskat drastiskt under det senaste decenniet. I stockholmsom-
rådet är situationen än värre.

En vanlig orsak till att unga inte går med kan vara att de överhuvudu-
taget inte fått frågan om medlemskap eller att de ständigt hoppar mellan 
olika anställningar och anställningsförhållanden. En annan orsak kan vara 
att man upplever det som svårt att gå med och att veta vilket fack man ska 
gå med i när man ständigt byter arbetsgivare och bransch.

Vi föreslår
att LO inför ett medlemskap i LO för personer utan tillsvidareanställningar.

13.16
Ungdomsmedlemskap
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå

Ett krav om ungdomsmedlemskap fanns till förra LO-kongressen, ett krav 
som kongressen ogillade. Motiveringen var att man inte kunde vara med-
lem i LO, och det var sant den gången. Men sant var att många ungdomar 
tycker det är krångligt och dyrt att vara medlem i facket. LOs styrelse hade 
inte något förslag på hur ungdomar på ett lättare sätt skulle kunna bli med-
lemmar i facket och i sin tid som ungdom slippa debaclet med att byta fack 
varje gång man byter arbetsgivare och kunna ha en lägre avgift.

Nu ser vi tydligt att organisationsgraden sjunker kraftig när det gäller 
ungdomar, anledningarna kan var många. Men eftersom ungdomar ofta 
får korta anställningar under lång tid, när man börjat sitt arbetsliv, så ter 
det sig märkligt att vi inte skulle kunna ordna ett ungdomsmedlemskap 
som gör att man slipper byta fack tills man fått en mer trygg anställning. 
Möjligheten skulle kunna vara att när man gått med i ett fackförbund, vid 
första anställningstillfället, skulle man kunna stå kvar där till en viss ålder, 
eller när man själv känner att nu kan jag organisera mig i det förbund som 
har avtalet på arbetsplatsen. Men under denna tid ändå kunna få samma 
medlemsvärde som arbetskamraterna har på arbetsplatsen utav det avtals-
bärande förbundet. 

Det skulle också kunna beslutas om en reducerad medlemsavgift under 
de första åren i arbetslivet. Detta skulle kunna finansieras genom att de 
äldre medlemmarna solidariskt betalar en högre avgift.
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Utlåtande
Motionerna 13.8–13.16 samt 17.9 tredje att-satsen

13.8

att ge projektet för högre organisationsgrad i uppdrag att utreda hur LO-förbunden kan 

frigöra resurser till högre arbetsplatsnärvaro i genomgångsförbunden,

att ge projektet för högre organisationsgrad i uppdrag att utreda hur LO-förbunden kan 

frigöra resurser till förhandling i den del av LO-förbunden som inte har kapacitet att 

hjälpa medlemmar med problem fullt ut samt 

att ge projektet för högre organisationsgrad i uppdrag att utreda hur en LO-gemensam 

lägsta medlemsavgiftsnivå skulle kunna se ut.

13.9

att LOs styrelse lämnar en rapport med konkreta förbundsgemensamma förslag och 

åtgärder för höjd organisationsgrad till LOs representantskap 2013.

13.10

att arbetslösa får rätt att bli medlem i ett fackförbund i den bransch där de söker jobb.

13.11

att LO inför ett tvärfackligt medlemskap samt

att LO vidtar de nödvändiga stadgeändringar som krävs för att genomföra första att-

satsen.

13.12

att utveckla LOs 020-nummer att gälla alla LO-medlemmar eller blivande 

LO-medlemmar oavsett ålder och vara verksamt under hela året. frågor ska kunna 

besvaras direkt och vidarebefordran till förbund ska ske där det anses nödvändigt,

att utveckla en gemensam LO-portal kopplad till 020-numret med användbar infor-

mation. Meningen är att denna portal ska kunna hjälpa till med ett medlemskap. 

portalen kan ha ungefär samma utformning som www.facketforandras.nu samt

att alla förbund utan undantag ställer sig bakom och är med på de båda ovanstående 

punkterna. både med bemanning och tillskjutande av resurser.

13.13

att alla LO-förbund ska införa ett kostnadsfritt elevmedlemskap för gymnasieelever 

som går program med inriktning för att jobba i ens branscher eller jobbar extra i 

ens branscher under gymnasietiden samt

att utreda och besluta om vilka genomgångsförbund som ska erbjuda elevmedlemskap 

till gymnasieelever utan förankring på arbetsmarknaden och som inte går något 

praktiskt gymnasieprogram.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att utreda möjligheten om att införa ett ung-

domsmedlemskap i LOs medlemsförbund.



 164 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

13.14

att snarast se över möjlighet till att vara medlem i ett branschneutralt fack. detta för 

att kunna få hjälp samt en möjlighet att kunna organisera sig även om man eventu-

ellt har flera olika jobb i olika branscher.

13.15

att LO införa ett medlemskap i LO för personer utan tillsvidareanställningar.

13.16

att ge LOs styrelse i uppdrag att utreda möjligheten om att införa ett ungdomsmedlem-

skap i LOs medlemsförbund.

17.9 tredje att-satsen

att detta arbete syftar till att intensifiera diskussioner om samverkan mellan förbunden 

gällande medlemsrekrytering och organisering för grupper med otrygga anställ-

ningar.

vi har under den gångna kongressperioden gjort mycket för att öka organisationsgra-

den, men vi är inte nöjda. Trots att cirka 400 000 nya medlemmar rekryterats under de 

senaste fyra åren så har organisationsgraden sjunkit och den trenden måste vändas. vi 

måste alla ta frågan om medlemsvärvning på största allvar. de insatser vi gör ska vara 

långsiktiga och uthålliga. förbunden är suveräna i sitt arbete med medlemsvärvning 

och närvaro på de arbetsplatser de organiserar och har därför det yttersta ansvaret för 

medlemshanteringen. LOs roll är att samordna och understödja de insatser förbunden 

gör.

Motionen 13.8 vill ge projektet för högre organisationsgrad i uppdrag att utreda 

hur en LO-gemensam lägsta medlemsavgiftsnivå skulle kunna se ut. detta är en av de 

frågor som det förbundsgemensamma rådet för samordning av organisering och med-

lemsvärvning har behandlat och kommit fram till att det är upp till förbunden själva att 

besluta om medlemsavgiftsnivåerna. det är flera av förbunden som redan infört någon 

typ av anpassade medlemskap, och andra ligger i startgroparna. den här frågan följer 

styrelsen via LOs råd för högre organisationsgrad för att söka gemensamma utgångs-

punkter för ett anpassat medlemskap.

Motion 13.9 yrkar på att LOs styrelse tar fram en rapport med konkreta förbundsge-

mensamma förslag och åtgärder, för höjd organisationsgrad till LOs representantskap 

2013.

på kongressen 2008 beslutades om en rad åtgärder för att öka organisationsgraden. 

redan på LOs representantskap hösten 2008 antogs en treårig handlingsplan för arbe-

tet med detta. den handlingsplanen gällde för tiden 2009-2011.

utredningen ”Stärkt medlemsrekrytering – gemensamma strategier” togs fram och 

antogs på LOs representantskap hösten 2009. ett förbundsgemensamt råd för samord-

ning av organisering och medlemsvärvning inrättades efter detta, med syftet att aktivt 

arbeta med att vända den då negativa medlemsutvecklingen. Medlemstappet har nu 

planat ut men organisationsgraden ligger idag på 69 procent. Mycket arbete återstår 

att göra för att öka och bibehålla en hög organisationsgrad.

Styrelsen har under hösten 2011 antagit en ny treårsplan för arbetet med högre 

organisationsgrad för tiden 2012-2014. handlingsplanen har en långsiktig fokusering 
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och kommer att revideras redan under 2013, för att minimera risken för att detta viktiga 

arbete stannar upp. LOs råd för högre organisationsgrad lämnar två gånger per år en 

rapport till styrelsen om utfallet utifrån handlingsplanen.

Motion 13.10 yrkar på att arbetslösa ska få rätt till medlemskap i ett fackförbund 

inom den bransch där de söker jobb. vad som krävs för att bli medlem i ett fackförbund 

bestäms av respektive förbund och dess stadgar. Generellt gäller att man från första 

anställningsdagen har möjlighet att söka medlemskap i den fackförening som innehar 

organiseringsrätten på den specifika arbetsplatsen.

I motionerna 13.11–13.16 samt 17.9 tredje att-satsen yrkas att LO ska införa olika 

medlemskap för olika grupper direkt i LO och att LO ska vidta de nödvändiga stadge-

ändringar som krävs för att genomföra dessa yrkanden. Motionärerna beskriver bland 

annat en arbetsmarknad som snabbt har förändrats över tid där osäkra och otrygga 

anställningar ökar. en arbetsmarknad där bemanningsbranschen har vuxit sig starkare 

och där man som anställd växlar mellan olika arbetsplatser och förbundsområden. 

detta är en verklighet som framför allt många unga vuxna lever i. Motionärerna menar 

att detta medför problem i medlemsvärvningen och att arbetstagarna har svårt att veta 

vilket förbund de ska tillhöra och vill därför se olika typer av medlemskap som är kopp-

lat direkt till LO.

Styrelsen delar motionärernas bild av arbetsmarknaden och att det därigenom kan 

vara svårt att värva medlemmar, men menar dock att medlemmarna ska organiseras i 

respektive förbund. det är förbunden, som driver yrkesfrågorna, har avtalsrätten och 

äger frågan om värvning och medlemsvård.

LO har ett tydligt uppdrag att samordna och understödja förbunden i de frågor där 

man ser en vinst med samordning. LO varken kan eller ska ha enskilda medlemmar. det 

är så vi bygger vår organisation och styrka.

LO arbetar aktivt för att se möjligheter och behov, kartlägga och utreda frågor som 

rör detta ämne, i syfte att göra det fackliga medlemskapet i förbunden möjligt för alla 

oavsett ålder, anställningsform eller bransch. det långsiktiga förbundsgemensamma 

arbete med att höja organisationsgraden och stärka medlemsvärvningen som pågår är 

prioriterat och ansvaret för att alla som har en anställning ska erbjudas medlemskap i 

facket är gemensamt. I det förbundsgemensamma rådet för samordning av organise-

ring och medlemsvärvning diskuteras också hur LO-förbunden bättre kan stödja varan-

dras medlemmar.

I motion 13.12 anför motionären att en utveckling behövs av 020-verksamheten.

LOs 020-verksamhet är en verksamhet som hela tiden utvecklas och växer, en verk-

samhet som vänder sig till både medlemmar och icke-medlemmar. varje år förbättrar 

LO de tekniska hjälpmedlen som behövs för att verksamheten ska fungera så bra som 

möjligt. detta har bland annat lett till att vi kan ta emot dubbelt så många ärenden 

idag jämfört med för tre år sedan. under de senaste åren har vi kunnat vidarebefordra 

cirka 1 500 intresseanmälningar per år till förbunden om fackligt medlemskap via 

”Gåmedifacket.nu” och 020-56 00 56. en samlande portalsida för verksamheten är 

under uppbyggnad för att ännu bättre möta behovet av tillgänglighet och service. Ska 

verksamheten utvecklas måste detta ske i samråd med, och med ekonomiskt stöd från, 

förbunden.

fackets hjälptelefon för sommar- och extraarbetande unga vuxna har under lång 

tid varit LOs största kampanj, sett till såväl inkomna ärenden som antal anställda 

020-handläggare. under de senaste åren har dock telefonnumret 020-56 00 56 använts 
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som kontaktkanal i andra kampanjer. den största kampanjen i dagsläget är den som 

handlar om avtalsförsäkringar, facket försäkrar.

Motionären i motion 13.13 vill att alla LO-förbund inför ett likvärdigt kostnadsfritt 

elevmedlemskap, samt att även elever på studieförberedande gymnasieprogram ska 

kunna erbjudas medlemskap i något eller några av förbunden.

frågan om medlemskap ägs av förbunden själva. Till största del erbjuder alla för-

bund idag ett elevmedlemskap, kostnadsfritt eller till reducerat pris vilket styrelsen ser 

positivt på. att finna modeller för hur detta skulle kunna göras även för gymnasieelever 

som helt saknar förankring på arbetsmarknaden eller som går ett högskoleförberedan-

de program är naturligtvis också fortsatt intressant. exempelvis kan vi idag se hur tre 

förbund inom TcO valt en modell för högskolestudenter där man blir trippelansluten till 

respektive fackförbund och först när man tar sin examen och får sitt första jobb väljer 

det förbund som organiserar de anställda på den arbetsplatsen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 13.9, 13.12 första att-satsen och 17.9 tredje att-satsen,

att anse motionerna 13.8 tredje att-satsen och 13.12 andra och tredje att-satsen besva-

rade samt

att avslå motionerna 13.8 första och andra att-satsen, 13.10–13.11 och 13.13–13.16.

I debatten deltog
Dan Mattsson, Målarna
Alexander Lindholm, SEKO
Ingrid Välitalo, Transport
Jonathan Lundberg, GS
Oskar Lindskog, Handels
Anders Berg, Transport
Marie Krantz, Kommunal
Robert Langholz, Transport
Malin Lindberg, Transport
Marie Linder, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Dan Mattsson, Målarnas yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över 
motion 13.11,

 – Alexander Lindholm, SEKOs yrkande om bifall över motion 13.9 och till-
läggsattsatser: att utreda hur ett gemensamt medlemsbemötande, för dem 
med otrygga anställningar, kan vara utformat och att uppdraget att stå 
upp för alla medlemmar i ett LO-förbund som finns på arbetsplatsen 
förtydligas,

 – Ingrid Välitalo, Transports yrkande om bifall över motion 13.16,
 – Jonathan Lundberg, GS m.fl. yrkande om bifall över motion 13.9 och Alex-
ander Lindholm, SEKOs tilläggsyrkanden,

 – Anders Berg, Transports yrkande att redaktionsutskottet får uppdrag att 
utarbeta ett uttalande för ungdomars möjlighet till medlemskap i facket,
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 – Marie Krantz, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över 
motion 13.13,

 – Robert Lanholz, Transports yrkande om bifall över motion 13.14,
 – Malin Lindberg, Transports yrkande om bifall till styrelsens utlåtande 
över samliga motioner.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande,
att bifalla Alexander Lindholm, SEKOs m.fl. tilläggsatt-satser till motion 

13.9  att utreda hur ett gemensamt medlemsbemötande, för dem med 
otrygga anställningar, kan vara utformat och att uppdraget att stå upp 
för alla medlemmar i ett LO-förbund som finns på arbetsplatsen för-
tydligas,

att bifalla Anders Berg, Transports yrkande om uttalande för ungdomars 
möjlighet till medlemskap i facket.
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Övergång mellan förbund och a-kassa

Motionerna 13.17–13.22

13.17
Ökad organisationsgrad
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg

Vid byte av arbete och facklig organisation så tycker vi oss märka att vi tap-
par medlemmar vid övergången. Orsaken är att det upplevs byråkratiskt och 
besvärligt med papper med mera.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO ser över möjligheterna att när medlem begär övergång till annat LO-

förbund ska mottagande förbund hantera all administration som krävs.

13.18
Ökad organisationsgrad
GS, Industrifacket Metall GS, avd 7, Skaraborg och Industrifacket Metall avd 
27, Östra Skaraborg

Fackförbunden fortsätter att minska i organisationsgrad. Ett tapp är vid 
övergång mellan LO-förbunden.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att när en medlem söker inträde/övergång till ett nytt fackförbund, ska det 

nya förbundet hantera all administration som krävs i övergången.

13.19
Byte av förbund
Industrifacket Metall avd 30, Bohuslän-Dal

Medlemstappet är i dag stort i alla våra förbund. En bidragande orsak till 
detta kan vara svårigheterna med att byta förbund.

På förra LO-kongressen antogs en motion om att LO skulle tillsätta en 
utredning för att se över om LO kunde hitta ett enklare sätt att handha 
problemet. Inget har hörts i frågan, så vitt vi vet.

Många tröttnar på vägen, framför allt där det inte finns någon klubb 
att få hjälp av.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att ännu en gång och ännu tydligare se till att man hittar ett enklare sätt 

för övergångar mellan förbunden samt
att snarast tillsätta en utredning för att lösa frågan.
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13.20
Samordnade system inom LO
Industrifacket Metall avd 7, Södra Norrland

Förbunden inom LO har olika medlemssystem. Detta gör det onödigt krång-
ligt att byta förbund och att vi får svårare att värva och behålla medlemmar 
som inte har en tillsvidareanställning. Mest drabbar det ungdomar, som i 
många fall har svårt att komma in på arbetsmarknaden och när de väl gör 
det är det oftast via tillfälliga anställningar på ett flertal ställen.

Vi har också en växande andel som jobbar på bemanningsföretag. Dessa 
personer kan få jobba på olika företag och inom olika avtalsområden.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att systemen som förbunden inom LO använder blir så lika att vi kan för-

enkla hanteringen av övergångar mellan förbunden.

13.21
Vårda medlemskapet
Elektrikerförbundet, Handelsanställdas Förbund Elektrikerförbundet, Verk-
samhetskrets 1, Stockholm och Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm

Det är inte alltid lätt att gå med i facket, vad som är än svårare är bytet 
fackförbund emellan. Hur man underlättar övergång mellan olika förbund 
är en viktig fråga för att höja organisationsgraden och inte minst förbättra 
bilden av facket bland våra medlemmar. Det ska inte behöva vara bökigt, det 
kan inte behöva vara en rad olika pappersblanketter som ska skrivas under.

När man bestämmer sig för att byta bank så går man till den nya och 
lämnar sina uppgifter samt en fullmakt. Varpå den nya banken tar kontakt 
med den gamla och löser alltifrån lån till autogiron. Så bör det också fung-
era att byta fackförbund och a-kassa. ”Hej, jag vill bli medlem hos er och 
er a-kassa, här är mina uppgifter och min fullmakt. Lös det åt mig, tack”.

För att få detta till stånd krävs också att frågan drivs gentemot a-kassorna, 
och arbetslöshetskassornas samorganisation.

Idag skickar allt fler sina mail i mobilen och förväntar sig allt snabbare 
och smidigare svar. Vi måste ta tag i såväl teknikutveckling som att förenkla 
och snabba på processer. Gör vi inte det kommer vi inte heller kunna vara 
relevanta och attraktiva för nya medlemmar i en datoriserad värld.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-förbunden gemensamt ska utveckla ett enklare system för att byta 

såväl fackförbund samt
att LO och förbunden ska verka för att det blir enklare att byta a-kassa. 

(Behandlas under punkt 16.3.2.)
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13.22
A-kassan
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 6, Mellersta Norrland 
och avd 5, Höga kusten

I dag är det många som byter arbetsplatser, mycket på grund av konjunktu-
rerna som varit den senaste tiden. Det innebär också att våra medlemmar i 
många fall byter yrken och således går mellan våra förbund.

Problematiken vi upplever när vi är ute och värvar nya medlemmar är 
att många är med i fel förbund på arbetsplatsen men att de tycker det är 
så krångligt att byta, och så är det faktiskt. Många upplever administrativa 
problemt samt att man inte vill riskera att något blir fel på grund av besvä-
ret och att man därmed får ett glapp i a-kassan.

Problematiken med att vara felregistrerad är att man hamnar i en gråzon 
där förbundet man är medlem i inte kan företräda en då medlemmen inte 
jobbar inom förbundets avtalsområde, och förbundet som äger avtalsområ-
det kan heller inte företräda medlemmen då han/hon inte är dess medlem.

En förenkling måste till när det gäller byte mellan LO-förbunden. Allt 
medlemmen ska behöva göra är att skriva på inträdesblanketten för det nya 
förbundet och exempelvis skriva i vilket förbund/a-kassa man är medlem i. 
Därefter får a-kassorna kontakta varandra och göra klar övergången.

Detta är en viktig fråga för LO att driva.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO ska driva frågan om att förenkla medlemsövergångar mellan LO-

förbunden så att medlemmen bara behöver skriva på en gång för över-
gång till annat LO-förbund.

Utlåtande
Motionerna 13.17–13.20, 13.21 första att-satsen samt 13.22

13.17

att LO ser över möjligheterna att när medlem begär övergång till annat LO-förbund ska 

mottagande förbund hantera all administration som krävs.

13.18

att när en medlem söker inträde/övergång till ett nytt fackförbund, ska det nya förbun-

det hantera all administration som krävs i övergången.

13.19

att ännu en gång och ännu tydligare se till att man hittar ett enklare sätt för övergångar 

mellan förbunden samt

att snarast tillsätta en utredning för att lösa frågan.
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Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

13.20

att systemen som förbunden inom LO använder blir så lika att vi kan förenkla hante-

ringen av övergångar mellan förbunden.

13.21 första att-satsen

att LO-förbunden gemensamt ska utveckla ett enklare system för att byta fackförbund.

13.22

att LO ska driva frågan om att förenkla medlemsövergångar mellan LO-förbunden så 

att medlemmen bara behöver skriva på en gång för övergång till annat LO-förbund.

I motionerna 13.17–13.22 beskrivs problemet med att det är krångligt och svårt att byta 

medlemsförbund. LO-förbunden tappar många medlemmar när de ska byta förbund. 

frågan har diskuterats i LOs råd för högre organisationsgrad vid ett flertal tillfällen och 

ett arbete med att lösa problemet är i full gång.

Målet är att med hjälp av en databas, som LO ansvarar för, föra över medlem-

mar mellan förbunden på ett enkelt sätt. Idag finns sex olika medlemssystem inom 

LO-förbunden och arbetet har inriktats på att utarbeta vägar för informationsutbyte 

mellan dessa olika system.

förbunden har olika rutiner för hantering av nya medlemmar och avsikten är inte att 

ändra på dessa. däremot är det av största vikt att förbunden har ett enhetligt uppträ-

dande när en övergång mellan två förbund ska ske. Införandet av ett fungerande över-

gångssystem ska ske under 2012.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 13.17–13.20, 13.21 första att-satsen samt 13.22 besvarade.
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Facklig utbildning

Motionerna 13.23–13.27

13.23
Kunskap är makt
Industrifacket Metall avd 7, Södra Norrland

Arbetsklimatet blir hela tiden hårdare och arbetsgivarna blir svårare och 
svårare att förhandla med. Fackföreningsrörelsen har under lång tid fört 
en facklig kamp för att hävda sina rättigheter. Det är genom att ha många 
medvetna medlemmar med stor kunskap som vi har nått så långt som vi 
har gjort i dag.

Alla de lagar som gör att vi kan hävda våra rättigheter är ett resultat av 
en lång process där vi fått strida för vår rätt. I dag ser man tydligt hur olika 
LO-förbunden prioriterar fackliga studier. Vissa förbund låter inte medlem-
marna delta i studier om främlingsfientlighet eller om vikten av politisk 
samverkan. Det är fel.

Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO-förbunden gemensamt gör en stor satsning på studier samt
att medlemsnyttan ska vara det högst prioriterade i alla förbund, och som 

en konsekvens av detta ska alla medlemmar som vill gå utbildningar 
som utvecklar organisationen ges möjlighet att göra detta.

13.24
Tvärfackliga studier
Industrifacket Metall avd 37, Gotland

Fackligt engagemang är kopplat till att man utbildar sig, lärandet kopplas 
till utveckling och förbättring. Våra studier görs för medlemmar som lär 
sig mer för att bli bättre i sina uppdrag. Förtroendevalda behöver kunskap 
för att utvecklas. För många är fackliga studier den enda utbildningen som 
erbjuds på arbetsplatsen.

Fackliga studier i de egna förbunden tenderar att göras så unika att tvär-
fackliga studier omöjliggörs. Det finns regler inom vissa förbund som styr så 
att man först ska uppfylla förbundets egen kvot innan man går de tvärfack-
liga utbildningarna. I små regioner är tvärfackliga studier en förutsättning 
för att kunna bygga en fungerande verksamhet. Att inte fylla på de lokala 
kurserna kan inte vara det mest rationella.

Ekonomin för deltagaren behöver göras mer tillgänglig för dem som är 
anordnare av kurser. Vid begäran om ledighet och vid redovisningen måste 
den uppgiften finnas med. Frågor som uppstår kan vara avgörande för om 
man går en vidareutbildning.

Mer tvärfackliga studier är möjliga, och i regioner som Gotland är tvär-
fackliga studier en förutsättning för att bedriva en fungerande facklig verk-
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samhet. Det finns unika delar i varje förbund men de flesta liknar varandra. 
Om alla dessa resurser skulle kunna samordnas så skulle det vara till mycket 
större nytta för alla.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att medel införs som stimulerar tvärfackliga studier,
att LO verkar för att förbunden stimulerar tvärfacklig utbildning,
att LO och förbunden gör en gemensam studieplan som förbunden följer 

samt
att funktionen En väg in för studieekonomi införs.

13.25
Investera i facklig utbildning, inte i aktier
Handelsanställdas Förbund avd 4, Kristianstad

LOs utbildningssystem börjar bli anorektiskt. En dödlig sjukdom som även 
kallas självsvält. Allt färre, allt kortare kurser och allt fler på externat gör 
att utbildningstiden minskat dramatiskt från 1990-talets början tills idag.

Under samma period har fackföreningarnas placeringar på börsen ökat 
stort. Fackförbundens placeringar på börsen tycks vara för att öka avkast-
ningen. Det leder till ökade vinstkrav och press på lönerna. Placeringarna 
i aktier motverkar således det primära målet för fackföreningarna, att till-
varata medlemmarnas intresse på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt.

De senaste åren har värdet på börsen sjunkit mycket varför totalavkast-
ningen på dessa investeringar sannolikt är ringa. Samtidigt har förändring-
arna i samhället varit stora och omvälvande. Värderingarna har förskjutits 
åt höger, allt fler förtroendevalda ifrågasätter fackföreningarnas politiska 
ambitioner.

Behovet av utbildning för de förtroendevalda har ökat. Kurserna behöver 
bli fler för att en större andel av de förtroendevalda ska kunna gå kurserna. 
Kurserna behöver vara längre för att inrymma mer kunskapssökande och 
mer diskussioner om värderingar och ideologi.

Internatens stora fördel med kvällsdiskussioner och mer kurstid bidrar 
starkt till att säkra värdegrunden och finna argument för arbetarrörelsens 
mål. Fackförbunden behöver, för att fortsatt stå starka, investera i utbild-
ning för medlemmarna och förtroendevalda.

Avkastningen på facklig utbildning överstiger mångfalt investeringarna 
i aktier.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att utbildningarna blir fler,
att utbildningarna blir längre eller bibehåller antalet kursdagar,
att utbildningarna i första hand förläggs som internat samt
att prioritera utbildning av förtroendevalda framför aktieköp.
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13.26
Prioritera deltagarna på fackliga utbildningar
Handelsanställdas Förbund avd 4, Kristianstad

Vi lever i en tid då fler och fler av arbetar- och folkrörelsens egna kursgårdar 
säljs av eller prioriterar bokningar för privata näringslivet i stället för den 
egna organisationens förtroendevalda. Ett handlande som sakta bidrar till 
att återlåta rörelsen på egen mark, där vi i dag slipper hyra in oss på dyra, 
privata kursgårdar.

Många är de fackliga kursdeltagare på Runö som mitt i sina kurser bussats 
iväg från Runö till andra kursgårdar, ibland förhållandevis närliggande, ibland 
till Uppsala eller Stockholms innerstad. Detta för att diverse aktiebolag och 
vinstdrivande koncerner förlagt sina konferenser, kickoff eller fester till Runö.

Att som facklig förtroendevald bokstavligen bli bortkörd från sin egen 
mark – till förmån för kapitalet – är en tydlig metafor för vart rörelsen 
snabbt är på väg. Att LO förlägger allt färre kurser som internat på Runö 
än tidigare samt kortar ned dem bidrar till att Runö tvingas ta in andra ak-
törer för att inte tappa inkomster. När Runö Möten & Events blir viktigare 
än Runö Utbildnings- & utvecklingscentrum samt Runö Folkhögskola har 
vi slagit in på fel väg. När ”nationalarenan för facklig utbildning och ut-
veckling” väljer att köra iväg sina viktigaste gäster, ägarna – LOs förtroen-
devalda, går vi åt fel håll.

Vi är många som upplevt känslan av att känna oss oviktiga när vi tving-
ats packa väskan för att en dag för tidigt åka iväg någon annanstans för att 
ersättas med de vinstdrivande företagens representanter.

”Med ökat självförtroende, nyvunna kunskaper och förnyade krafter vän-
der kursdeltagarna hemåt med lust och vilja att skapa förändring. Därmed 
skapas förutsättningar för fortsatt framsteg bland fackligt engagerade över 
hela Sverige”. Fortsätter prioriteringen av privata företag framför kursdelta-
garna blir orden endast ett minne av en svunnen tid och ord som ekar tomt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs utbildningsbudget prioriterar internatutbildningar på Runö,
att Runö prioriterar LO-kurser och dess kursdeltagare framför andra ex-

terna intressenter samt
att LOs kursdeltagare inte ska behöva bussas i väg till andra kursgårdar un-

der pågående kurs.

13.27
Ungdomsutbildningsfond
Industrifacket Metall avd 51, Sydvästra Skåne

Behovet av att rekrytera nya skolinformatörer och handledare till ungdoms-
utbildningar är stort. 

I dag står LO för kurskostnader och respektive förbund för förlorad ar-
betsförtjänst. Detta innebär att respektive förbunds avdelningar inte rekry-
terar och utbildar fler skolinformatörer eller handledare till ungdomsutbild-
ningar än det organisationen själv behöver och prioriterar.
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Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att en ungdomsutbildningsfond inrättas som ska stå för samtliga kostnader, 

inklusive förlorad arbetsförtjänst, vid utbildning av skolinformatörer 
och handledare till ungdomsutbildningar.

Utlåtande
Motionerna 13.23–13.27

13.23

att LO-förbunden gemensamt gör en stor satsning på studier samt

att medlemsnyttan ska vara det högst prioriterade i alla förbund, och som en konse-

kvens av detta ska alla medlemmar som vill gå utbildningar som utvecklar organisa-

tionen ges möjlighet att göra detta.

13.24

att medel införs som stimulerar tvärfackliga studier,

att LO verkar för att förbunden stimulerar tvärfacklig utbildning,

att LO och förbunden gör en gemensam studieplan som förbunden följer samt

att funktionen en väg in för studieekonomi införs.

13.25

att utbildningarna blir fler,

att utbildningarna blir längre eller bibehåller antalet kursdagar,

att utbildningarna i första hand förläggs som internat samt

att prioritera utbildning av förtroendevalda framför aktieköp.

13.26

att LOs utbildningsbudget prioriterar internatutbildningar på runö,

att runö prioriterar LO-kurser och dess kursdeltagare framför andra externa intressen-

ter samt

att LOs kursdeltagare inte ska behöva bussas i väg till andra kursgårdar under pågå-

ende kurs.

13.27

att en ungdomsutbildningsfond inrättas som ska stå för samtliga kostnader, inklusive 

förlorad arbetsförtjänst, vid utbildning av skolinformatörer och handledare till ung-

domsutbildningar.

Motion 13.23 pekar på att kunskap är makt och tar upp frågan om möjligheten till fack-

liga studier. Motionären anför att vissa förbund till exempel inte låter sina medlemmar 

delta i studier om främlingsfientlighet och föreslår därför att LO-förbunden gemensamt 

gör en stor satsning på studier. Medlemsnyttan ska också vara det högst prioriterade 

i alla förbund, och som en konsekvens av detta ska alla medlemmar som vill gå utbild-

ningar som utvecklar organisationen ges möjlighet att göra detta. LO har förbundens 

uppdrag att genomföra fackliga utbildningar inom LOs kunskapssystem. utöver LOs 
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uppdrag rörande de tvärfackliga utbildningarna måste varje förbund prioritera fackliga 

studier utifrån sina behov och möjligheter.

I motion 13.24 förs det fram förslag om att LO ekonomiskt och verksamhetsmässigt 

ska stimulera tvärfackliga studier samt framtagandet av en gemensam studieplan. 

Mycket av det som motionären föreslår görs redan idag, till exempel i form av en sti-

pendiefond för tvärfackliga medlemsutbildningar och LOs Kunskapssystem med ett 

studieutbud inom samtliga ämnesområden på central och regional nivå. det som är 

den svaga länken är möjligtvis brister i rekryteringen till dessa kurser vilket leder till 

ett antal inställda utbildningar. förbunden har också olika ambitioner då det gäller 

deltagande i de tvärfackliga utbildningarna, där vissa förbund hellre genomför egna 

förbundsspecifika utbildningar. detta är därför, först och främst, en fråga för förbun-

dens egna prioriteringar.

Motion 13.25 förordar att LOs Kunskapssystem ska utökas med fler och längre 

utbildningar samt att befintliga kurser bibehåller antalet kursdagar. dessa utbildningar 

ska enligt motionären i första hand genomföras som internat. förslagen ska enligt 

motionären ske genom att prioritera upp utbildning av förtroendevalda framför aktie-

köp. Styrelsen anser att dagens Kunskapssystem har det utbud som förbunden efter-

frågar genom att det är framtaget av LOs råd för facklig utbildning. en förutsättning 

för att kunna bedriva utbildning och annan verksamhet är att LO är ekonomiskt starkt. 

Investeringar i aktier och andra tillgångsslag bidrar till långsiktig ekonomisk stabilitet.

Motion 13.26 föreskriver att det i LOs Kunskapssystem ska vara en prioritet av 

internatutbildningar på runö framför externatkurser, att runö ska prioritera LO-kurser 

och dess kursdeltagare framför andra externa intressenter. vidare framhålls att LOs 

kursdeltagare inte ska behöva bussas i väg till andra kursgårdar under pågående kurs. 

Kunskapssystemets mix av externat- och internatkurser beslutas av LOs råd för facklig 

utbildning, varför det får anses spegla förbundens önskemål. undantagsvis sker ett 

samarbete med andra kursgårdar än runöskolan vid överbeläggning, detta är dock 

inget huvudspår, utan ska ses utifrån runöskolans uppdrag att säkerställa en stabil 

ekonomi vilket är en förutsättning för skolan existens.

I motion 13.27 föreslås att en fond för ungdomsutbildning ska inrättas i syfte att 

finansiera samtliga kostnader, inklusive förlorad arbetsförtjänst, vid utbildning av 

skolinformatörer och handledare till ungdomsutbildningar. 2011 togs en ny sam-

lad ungdomsutbildning fram – framtidspaketet – i samarbete med förbunden och 

LO-distrikten. I samband med detta beslutades också hur dessa utbildningar ska 

finansieras och hur ersättningen till deltagarna ska fördelas. Styrelsen anser inte att 

de ekonomiska styrmedlen för dessa utbildningar ska förändras, där LO svarar för kurs-

kostnader och material och förbunden för utbildningsarvode eller motsvarande.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 13.24 andra att-satsen,

att anse motionerna 13.23 och 13.25 första, andra och fjärde att-satsen och 13.26  

besvarade samt

att avslå motionerna 13.24 första, tredje och fjärde att-satsen, 13.25 tredje att-satsen 

och 13.27
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I debatten deltog
Mikael Nilsson, IF Metall
José Gasalho, IF Metall
Marie Linder, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – José Gasalho, IF Metalls yrkande om bifall över motion 13.27

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Stipendiefonden

Motionerna 13.28–13.34

13.28
Färre förbund och större geografiska områden
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga kusten, avd 6, 
Mellersta Norrland

IF Metall tycker att tvärfacklig utbildning ger medlemmar mer än förbunds-
specifika utbildningar, men detta omöjliggörs på många ställen med dagens 
regelverk för den tvärfackliga stipendiefonden. Reglerna runt fonden är raka 
och tydliga med att förbunden söker stipendier när utbildning och delta-
gare är rekryterade. Stipendierna regleras med att det krävs att tre olika LO-
förbund deltar och att deltagarna inte har använt tvärfackliga stipendier till 
introduktions-, grundläggande medlems- och facklig-politisk utbildning, 
totalt max 56 timmar.

Fördelningen mellan deltagande förbund kan hänga på endast en person 
för att kunna genomföra utbildning.

Många förbund har slagits samman och förbunden har rationaliserats 
med färre avdelningskontor, i många fall färre förtroendevalda och färre 
förbundsfunktionärer. Det medför en större tröghet att göra uppsökande 
verksamhet. Det är inte samma enkelhet att rekrytera medlemmar i dag 
som det var för några år sedan. Sedan kan sjukdom göra att tre förbund 
inte finns att tillgå vid utbildningsstarten eller att en arbetsgivare inte ger 
ledigt. Till exempel kan slimmade organisationer göra att medlemmar inte 
får ledigt. Konsekvensen bli att de stora förbunden genomför sina egna 
utbildningar med följd att små förbund stängs ute på de orter där det är 
ett eller två förbund som är aktiva. Speciellt kännbart blir det i Norrlands 
inland eller i andra glest befolkade regioner där förbundssamverkan vid ut-
bildningar är väsentligt.

Då det ofta krävs ett beslut från styrelsen att genomföra utbildning med 
förbundspengar flyttas starten av utbildningar fram, med följd att medlem-
mar kanske inte kan delta på utbildningen då datum och förutsättningar 
förändras, och i värsta fall kommer medlemmen inte åt kunskapen om 
fackets grunder.  I dagens samhälle, när vi som facklig organisation stän-
digt ifrågasätts, tycker vi att LO ska förändra tolkningen av hanteringen 
av stipendiefonden.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att de tvärfackliga stipendierna ska kunna användas även om det bara finns 

två förbund representerade på utbildningen.
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13.29
Se över regelverket kring utbildningarna
Handelsanställdas Förbund avd 1, Malmö, avd 4, Kristianstad, avd 20, Stock-
holm och avd 24, Göteborg

Dagens regelverk kring LOs utbildningar, som anger att kurser ställs in om 
inte tre olika LO-förbund skickar deltagare, är ett resursslöseri.

Många förbund lägger ned mycken möda på att värva deltagare till kur-
serna. Då utbildningar ställs in försenas förtroendevaldas kunskapsinhämt-
ning då de måste vänta till nästa år och hoppas att kursen ska gå av stapeln 
då i stället. Eller, ännu värre, så blir det svårare att rekrytera dessa personer 
till framtida kurser då det finns en risk att de förlorar inspirationen till sitt 
engagemang. 

Alternativet att förbunden håller egna kurser med samma eller liknande 
teman som LO-kurserna berövar inte bara deltagarna det så viktiga utbytet 
som de tvärfackliga kurserna skapar, det är också ytterligare resursslöseri.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ser över regelverket kring hur många förbund som samtidigt måste 

delta i en kurs för att kursen ska genomföras.

13.30
Förslag till förändring i regelverket kring tvärfackliga stipendiefonds-
pengarna
Elektrikerförbundet, GS, Handelsanställdas Förbund, Industrifacket Metall, 
SEKO Elektrikerförbundet Verksamhetskrets 2, Göteborg, GS avd 2, Östra Skåne/
Blekinge,Handels avd 2, Trollhättan, IF Metall avd 35, Mellersta Älvsborg, IF Metall 
avd 36 Göteborg, IF Metall avd 51, Sydvästra Skåne, SEKO Väst och SEKO Skåne,

Om man idag genomför tvärfackliga medlemsutbildningar söker man er-
sättning till deltagarna från LOs stipendiefond. För detta krävs att delta-
garna kommer från minst tre förbund. Det tvärfackliga alternativet är ett 
mycket viktigt komplement till det förbunden själva genomför och ibland 
en nödvändighet för att genomföra medlemsutbildning på mindre orter.

Av olika anledningar händer det tyvärr att man inte får deltagare från 
tre förbund trots att man erbjuder alla förbund att delta. I dessa fall måste 
man då i sista stund be förbunden att själva lösa ersättningen till deltagarna 
ur deras egna stipendiefonder.

Detta upplevs som extraarbete och onödigt krångligt av de förbund som 
trots allt rekryterat deltagare vilket i förlängningen kan få till följd att man 
inte vågar utnyttja de tvärfackliga alternativen. Vi vill därför föreslå en förenk-
ling av regelsystemet som gynnar de förbund som faktiskt lyckats rekrytera.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs regler för utnyttjande av stipendiefonden till deltagare i tvärfackliga 

medlemsstudier ändras så att kravet att medlemmar från tre förbund 
deltar, ersätts med ett krav på att samtliga förbundsavdelningar i upp-
tagningsområdet erbjuds utbildningen.
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13.31
Fler betalda timmar till utbildning
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga kusten och avd 
6, Mellersta Norrland

IF Metall tycker att tvärfacklig utbildning ger medlemmarna mer kunskap 
än förbundsspecifika utbildningar, men det omöjliggörs med dagens regler. 
Reglerna är raka och tydliga med att förbunden söker stipendier när ut-
bildning och deltagare är rekryterade. Stipendierna regleras genom intro-
duktionsutbildning, grundläggande medlemsutbildning och facklig-politisk 
utbildning totalt max 56 timmar.

Det finns fler medlemsutbildningar med olika innehåll att delta på, och 
då går det inte att genomföra tvärfackligt på ett rationellt sätt med förbunds-
stipendier på grund av att inte alla förbund har kvar sina stipendiefonder.

Därför blir behovet av tvärfackliga utbildningar större och vi vill uppnå 
att LO och ABF organiserar och genomför medlemsutbildningar med tvär-
fackliga stipendier för våra medlemmar. Förbunden ska koncentrera sig på 
att rekrytera medlemmar som vill gå utbildningarna.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att stipendierna utökas med fler timmar så att alla medlemmar kan gå alla 

medlemsutbildningar som förbunden blir överens om.

13.32
Utbildning i arbetsmiljö- och skyddsfrågor för medlemmar
Industrifacket Metall avd 51, Sydvästra Skåne

Fortfarande förolyckas och skadas alldeles för många på arbetsplatser på 
grund av arbetsolycksfall. Vi ser en ökad trend och ett tuffare arbetsklimat, 
ett högre tempo, kortare arbetscykler och ledtider. När tidsförluster jagas 
glöms ofta arbetsmiljö- och personsäkerheten bort. Inte bara av företags-
ledningen utan också av våra egna medlemmar.

En hög medvetandegrad hos individen har sin grund i goda kunskaper. 
Utbudet av utbildningsalternativ i arbetsmiljö- och skyddsfrågor finns, men 
de små förbunden har svårt med ekonomin och då blir prioriteringarna 
därefter.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LOs endagars medlemsutbildning ”Arbetsmiljö och hälsa” ska ingå i sti-

pendieutbudet, utöver de befintliga utbildningarna, så man inte bara går 
”Medlem i facket” och ”Facklig-politisk medlemsutbildning”.
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13.33
Stipendium medlemsutbildning
SEKO Väst

När SEKOs medlemmar deltar i medlemsutbildning erhåller de stipendie 
från LO på 96 kronor per timme. Detta täcker ej förlorad arbetsinkomst. 

På grund av detta låga stipendie är det svårt att motivera våra medlem-
mar att delta i medlemsutbildningar. 

Det  är viktigt att våra medlemmar har möjlighet att delta i våra utbild-
ningar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att höja stipendiet.

13.34
Utbildningsarvodet
SEKO Väst

När SEKOs förtroendevalda deltar i utbildningar så erhåller de ett utbild-
ningsarvode från LO som inte täcker förlorad arbetsinkomst.

På grund av detta låga arvode är det svårt att motivera våra förtroende-
valda att delta i utbildningar.

Det är viktigt att våra förtroendevalda har möjlighet att delta i våra ut-
bildningar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att höja utbildningsarvodet.

Utlåtande
Motionerna 13.28–13.34

13.28

att de tvärfackliga stipendierna ska kunna användas även om det bara finns två för-

bund representerade på utbildningen.

13.29

att LO ser över regelverket kring hur många förbund som samtidigt måste delta i en 

kurs för att kursen ska genomföras.

13.30

att LOs regler för utnyttjande av stipendiefonden till deltagare i tvärfackliga medlems-

studier ändras så att kravet att medlemmar från tre förbund deltar, ersätts med ett 

krav på att samtliga förbundsavdelningar i upptagningsområdet erbjuds utbild-

ningen.
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13.31

att stipendierna utökas med fler timmar så att alla medlemmar kan gå alla medlemsut-

bildningar som förbunden blir överens om.

13.32

att LOs endagars medlemsutbildning ”arbetsmiljö och hälsa” ska ingå i stipendieutbu-

det, utöver de befintliga utbildningarna, så man inte bara går ”Medlem i facket” och 

”facklig-politisk medlemsutbildning”.

13.33

att höja stipendiet.

13.34

att höja utbildningsarvodet.

LOs stipendiefond inrättades för att öka andelen förbundsmedlemmar som ska genom-

gå medlemsutbildning.  I motion 13.28 föreslås att de tvärfackliga stipendierna ska 

kunna användas även om det bara finns två förbund representerade på utbildningen. 

Motion 13.29 föreslår att regelverket kring hur många förbund som samtidigt måste 

delta i en kurs för att kursen ska genomföras ses över. I motion 13.30 föreslås att regler 

ändras så att kravet att medlemmar från tre förbund deltar, ersätts med ett krav på att 

samtliga förbundsavdelningar i upptagningsområdet erbjuds utbildningen.

Kongressen 2008 avslog ett antal motioner med likalydande krav som angivits i 

motionerna enligt ovan. Styrelsen anser i likhet med behandlingen av motionerna på 

2008 års kongress och LOs representantskap hösten 2011 att den problematik som 

beskrivs, har viss relevans, även om LOs erfarenhet är att det sällan misslyckas om 

man verkligen planerar tillsammans och rekryterar gemensamt från början. det stora 

problemet uppstår i allmänhet i de fall ett ensamt förbund planerar en kurs och i 

efterskott bjuder in ett andra förbund, kryddad med en ensam deltagare från ett tredje 

förbund. Tidig gemensam planering, med fyra-fem förbund, och gemensam rekrytering 

är det bästa sättet.

I motion 13.31 föreslås att reglerna för LOs stipendiefond ändras så att antalet tim-

mar utökas så att alla medlemmar kan gå alla medlemsutbildningar som förbunden blir 

överens om. Genom stipendiefonden ges i dag alla medlemmar möjligheten till stipen-

dium för tvärfacklig facklig introduktion med 9 timmar samt 24 timmar för respektive 

facklig grundutbildning och facklig/politisk medlemsutbildning. Totalt kan en och 

samma medlem erhålla stipendium för 57 timmar. Styrelsen anser att det är viktigare 

att uppnå målet att ge så många medlemmar som möjligt en grundutbildning, framför 

förslaget att utöka antalet kurser som berättigar till stipendium.

I motion 13.32 föreslås att reglerna för LOs stipendiefond ändras så att utbildningen 

”arbetsmiljö och hälsa” ska berättiga till medel ur LOs tvärfackliga stipendiefond. 

Styrelsen anser att det i första hand är ett ansvar för arbetsgivarna att finansiera en 

sådan utbildning.

Motionerna 13.33 och 13.34 föreslår en höjning av nivån för LOs stipendier respekti-

ve utbildningsarvoden. Styrelsen fattade år 2009 beslut om en beräkningsräkningsmo-

dell som bygger på medeltimlönen för ”arbetare inom privat sektor”. Styrelsen beslutar 

om uppräkning – enligt Scbs lönestatistik – en gång per år. Styrelsen anser att denna 
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I debatten deltog
Camilla Stridh, IF Metall
Thomas Sandgren, Elektrikerna
Lena O Jenemark, Livs
José Gasalho, IF Metall
Bertil Hallén, SEKO
Gunnar Holmlund, Byggnads
Khuanla Chalardyaem, IF Metall
Luciana Oskarsson, Kommunal
Peter Aronsson, Fastighets
Michael Gustavsson, IF Metall
Tomas Pettersson, Byggnads
Marie Linder, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Camilla Stridh, IF Metalls m.fl. yrkande om bifall över motion 13.30,
 – Lena O Jenemark, Livs m.fl. yrkande om bifall över motion 13.28,
 – Thomas Sandgren, Elektrikernas m.fl. yrkande om bifall över motion 13.29 
samt ett tilläggsyrkande: att ge LOs styrelse i uppdrag att ta fram direktiv 
till översynen som nämns i motion 13.29 utifrån följande grundtankar – 
1. tvärfacklighet är viktigast, 2. se över reglerna för eventuella undantag 
från grundreglerna till exempel glesbygdsproblematiken, 3. målet är en 
ökad studievolym,

 – Gunnar Holmlund, Byggnads m.fl. yrkande om bifall över motion 13.28 
samt ett tilläggsyrkande: att i väntan på styrelsens utredning i motion 13.29 
ska två förbund representeras för att stipendiefonden ska utgå.

Kontrapropositionsordning
Efter att styrelsen bifallit Thomas Sandgren, Elektrikernas yrkande och 
tilläggsyrkande valde kongressen det som huvudförslag. Därefter valde kon-
gressen mellan motion 13.28 och 13.30 som motförslag.

Beslut
Kongressen beslutade
att välja motion 13.30 som motförslag.

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla motion 13.29 samt Thomas Sandgren, Elektrikernas tilläggsyrkande.

nivå på beloppen till största del täcker spannet inom LO-familjen. nivåer utöver dessa 

är en fråga för respektive förbund att beslut om.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motionerna 13.28–13.34.
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Votering begärdes av kongressordförande och José Gasalho, IF Metall.

Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Ungdomsutbildning

Motion 13.35

13.35
Kursledares ålder
Handelsanställdas Förbund avd 33, Luleå

Sedan årsskiftet 2011 och det så kallade ”nya framtidspaketet” togs i drift, 
togs också nya riktlinjer vad gäller åldern på kursledarna. Det är förståeligt 
att kursdeltagarna bör vara under 30 år, men inte samma förståelse att även 
kursledarna måste vara under 30 år och dessa nya riktlinjer har skapat pro-
blem hos många LO-distrikt.

Det borde vara av större vikt att ha arbetslivserfarenhet och kompetens 
än att man tvunget måste vara under 30 år. En person som är 35 år kan vara 
mycket lämpligare som kursledare och bär ofta med sig det ideologiska tän-
ket bättre än någon nyskolad som till exempel är 25 år.

Någon som är 25 år kan också vara lämplig, men det bör vara viktigare 
hur man är lämpad som person än att stirra sig blind på en ålder.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ej ha fastställd ålder för kursledarna i framtidspaketet.

Utlåtande
Motion 13.35

13.35

att ej ha fastställd ålder för kursledarna i framtidspaketet.

det finns lämpliga handledare i alla åldersgrupper och styrelsen delar uppfattningen i 

motion 13.35 om att person är viktigare än ålder. däremot har ålder betydelse för rela-

tion och trovärdighet och det är därför önskvärt att ålderskillnaden inte blir för stor. 

Idag finns det riktlinjer som säger att handledarna till framtidspaketets utbildningar 

börvara under 30 år. riktlinjerna ska dock inte utgöra hinder för att utbildningarna 

genomförs, utan ska snarare ses som en uppmaning att rekrytera handledare under 30 

år.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motion 13.35.

I debatten deltog
Daniel Tillgren, Handels
Tomas Andersson, Handels
Malin Norberg, LO
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Följande förslag förelåg
 – Styrelsen utlåtande,
 – Daniel Tillgren, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 13.35.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla Daniel Tillgren, Handel m.fl. yrkande om bifall över motion 13.35.

Votering begärd av Ulla Lindqvist, styrelsen.
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Nätutbildning

Motionerna 13.36–13.37

13.36
Sociala mötesplatser – väck gärna den björn som sover
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg

Eftersom det finns många mötesplatser, så kallade sociala medier, på nätet 
skulle det kunna ge ett mervärde att kombinera dessa med traditionella rum 
i mötes- och studiesammanhang.

I dag, när många kommit över den digitala chocken, är det ändå som två 
skilda världar mellan det fysiska rummet och digitala mötesplatser. Det är 
till exempel inte så ofta att studieträffar varvas med perioder på nätet för 
diskussion och uppgifter. Arbetssätten används oftast var för sig.

Cirkelledare finns utbildade i ABFs och LOs regi genom CFL, Nationellt 
Centrum för flexibelt lärande. Intresse finns men inget utbud. Det är som 
om man förväntar sig efterfrågan på något som inte erbjuds eller presenteras.

Genom att erbjuda cirklar och kurser där fysiska träffar varvas med pe-
rioder på nätet kan det leda till att metoden kommer till användning i fler 
sammanhang, exempelvis som arbetssätt i föreningar och grupper.

Delaktighet och demokrati kan öka och nå medlemmar som har små 
möjligheter att vara med regelbundet vid fysiska träffar. Det kan också vara 
ett sätt för den tredjedel som inte räknas som digitalt delaktiga att prova på.

Vi var tidigt framme med LO-datorn, men har inte hängt med lika bra i att 
kommunicera på nätet. Tomas Wennerström på ABF har pekat på ”utveck-
lingshämmade studieförbund” i CFLs nättidning, Nät och bildning, maj 2007.

Vi har följt utvecklingen i det flexibla lärandet sedan 2003 och försökt 
påverka i olika sammanhang samt även tagit fram en introduktionscirkel.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att som alternativ eller komplement i mötes- och studiesammanhang er-

bjuda ett utbud med inslag på nätet som presenteras ihop med traditio-
nella program.

13.37
Finansiering och utveckling av LOs nätbaserade utbildningar
Byggnadsarbetareförbundet

LO-kongressen 2004 tog beslut om:
”att LOs traditionella kursverksamhet ska utvecklas och kompletteras med 
ökad satsning på systematiserat vardagslärande, decentraliserat lärande och 
individualiserat flexibelt lärande i enlighet med Medlem 2010s riktlinjer”

I rapporten Medlem 2010 säger man bland annat:
”Traditionella fackliga kurser måste finnas kvar. Men i mycket större ut-
sträckning än tidigare måste den fackliga utbildningen byggas på integre-
ring av tre komponenter:
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 – Systematiserat vardagslärande i det dagliga fackliga arbetet.
 – Lokalt/regionalt lärande i olika former som cirklar, externatkurser etc.
 – Individualiserat flexibelt lärande med distansstöd till exempel nätbaserade 
utbildningar med handledningsstöd.

Nya utbildningar, studiematerial, pedagogiska metoder och kommunika-
tionsverktyg måste utvecklas för att möjliggöra omorienteringen. Detta 
utvecklingsarbete måste, för att säkra en rationell resursanvändning, le-
das samordnat från en central nivå. Den förbundsgemensamma centrala 
utbildningskommitten (LCU) är det naturliga organet för att styra dessa 
gemensamma utvecklingssatsningar av förbundens studieavdelningar och 
LOs enhet för facklig utbildning.”

LO har tagit fram 14 fackliga nätutbildningar fram till 2010. De fyller en 
viktig funktion och är för många ett bra alternativ till traditionell utbildning.

När utbildningarna började produceras så beslutades att det skulle tas ut 
en prenumerationsavgift från förbunden för att finansiera utvecklings- och 
underhållskostnaderna för dessa.

Prenumerationsavgiften baserades i stort på antalet medlemmar i res-
pektive förbund med vissa avsteg. Det var då en accepterad modell för att 
finansiera den uppbyggnad av en oprövad metod för utbildningar inom LO. 
Förbunden har själva kunnat välja om de vill prenumerera på nätutbild-
ningarna eller inte.

Detta är inte optimalt för en rättvis kostnadsfördelning mellan förbunden 
eftersom utbildningarna är helt öppna för vem som helst att ta del av, även 
icke medlemmar. Nätbaserad utbildning har nu sedan länge passerat det sta-
dium av provverksamhet som nuvarande finansieringsmodell är baserad på.

Utbildningarna är nu att beteckna som en del av det totala utbudet och 
bör därför finansieras solidariskt av alla förbund i LO och läggas in i det 
ordinarie bidrag som förbunden avsätter till LO.

Nätbaserade utbildningar och även mobilt lärande är en stadig växande 
marknad. Fler och fler använder sig av digitala metoder för att inhämta kun-
skap. Våra nätutbildningar konkurrerar med ett lavinartat växande utbud 
av digitala tjänster och program.

Det ställer större krav på att det vi producerar är attraktivt, aktuellt och 
lättillgängligt. Vi behöver utveckla teknik och byta ut föråldrade program 
samt se över IT-plattformen. Utbudet av nätutbildningar kräver mer och 
mer tid att underhålla och tid för att sköta driften. För att hålla våra ut-
bildningar på den höga nivå som efterfrågas så måste vi lägga mer resurser 
i form av pengar och tid.

En rimlig målsättning är att i ett första steg fördubbla de resurser vi av-
sätter till nätbaserad utbildning i dag.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att finansieringen av nätbaserade utbildningar fördelas solidariskt mellan 

förbunden och läggs in i det ordinarie bidrag som förbunden avsätter 
till LO samt

att tillföra extra ekonomiska och personella resurser för att höja kvalitén 
på våra nätutbildningar ytterligare.
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Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

Utlåtande
Motionerna 13.36–13.37

13.36

att som alternativ eller komplement i mötes- och studiesammanhang erbjuda ett utbud 

med inslag på nätet som presenteras ihop med traditionella program.

13.37

att finansieringen av nätbaserade utbildningar fördelas solidariskt mellan förbunden 

och läggs in i det ordinarie bidrag som förbunden avsätter till LO samt

att tillföra extra ekonomiska och personella resurser för att höja kvalitén på våra nätut-

bildningar ytterligare.

Motion 13.36 handlar om att använda sociala mötesplatser i fackliga kurser. Styrelse 

håller med motionären om att det är viktigt att använda ny teknik och sociala mötes-

plater i kurser och detta förekommer redan i LOs kunskapssystem. där har flera kurser 

inslag av sådana digitala mötesplatser. ett exempel är den längre grundläggande 

LO-kursen Insikter, där deltagarna använder både facebook och runös eget forum 

runonet för att hålla kontakt efter kursen, utbyta erfarenheter och lära av varandra. I 

Kunskapssystemet finns också kurser som behandlar sociala mötesplatser, till exem-

pel den nya tredagarskursen ”Sociala medier” och distanskursen ”att skriva i facket”. 

därmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

I motion 13.37 föreslås LOs kongress besluta att finansieringen av nätutbildningar 

läggs in i LOs ordinarie budget. bakgrunden till den nuvarande ordningen med ”pre-

numerationsavgift” är att den som beställer LOs tryckta studiematerial får betala en 

avgift. nätutbildningarna är också en form av studiematerial och av det skälet tas 

avgift ut från förbunden för dessa. eftersom LOs fackliga nätutbildningar sedan 1 

januari 2007 ligger öppna blir avgiften för att nyttja utbildningarna en årlig prenumera-

tionsavgift som står i proportion till förbundets storlek. denna avgift används för att ta 

fram nya nätutbildningar under kommande år och underhålla befintliga.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 13.36 besvarad samt

att avslå motion 13.37.
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Studiematerial

Motion 13.38

13.38
Framtagande av utbildningsmaterial som ljudböcker
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg

En stor del av LOs medlemmar har stora läs- och skrivsvårigheter. Många 
av dessa skulle vilja engagera sig fackligt, gå fackliga utbildningar och bli 
förtroendemän. Tyvärr utgör dyslexi ett stort, och i många fall oöverstig-
ligt, hinder då de ska gå sina fackliga utbildningar för att bli framtidens 
förtroendemän. Därför är det av stor vikt för denna grupp, och även an-
dra med liknande problem, att fackets utbildningsmaterial och framförallt 
arbetsrättslagstiftningen som är mycket svår att läsa för dyslektiker, finns 
som ljudböcker.

Vi föreslår
att LO verkar för och tar fram utbildningsmaterial i fackliga frågor i form 

av ljudböcker samt
att LO tar fram arbetsrättslagarna som ljudböcker eftersom lagtext är extra 

svår att läsa för dyslektiker.

Utlåtande
Motion 13.38

13.38

att LO verkar för och tar fram utbildningsmaterial i fackliga frågor i form av ljudböcker 

samt

att LO tar fram arbetsrättslagarna som ljudböcker eftersom lagtext är extra svår att 

läsa för dyslektiker.

I motion 13.38 föreslås att LO ska verka för och ta fram utbildningsmaterial i fackliga 

frågor, samt vår serie om arbetsrättslagarna, i form av ljudböcker. Styrelsen anser att 

ingen ska utestängas från möjligheten till facklig utbildning. därför ska det i möjligaste 

mån tas fram stöd så att det går att ta del av materialen i ljudform. framtagandet av 

arbetsrättslagarna som ljudböcker är primärt ett samhällsansvar, och LO bör verka för 

att detta sker genom offentlig finansiering.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 13.38 besvarad.
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I debatten deltog
Lars-Olof Johansson, Handels
Marie Linder, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Lars-Olof Johansson, Handels yrkande om bifall över motion 13.38.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Diskrimineringsutbildning

Motion 13.39

13.39
Utbildning i diskrimineringslagstiftningen för förtroendevalda
Handelsanställdas Förbund avd 11, Örebro

I dagens samhälle förekommer det diskriminering mot personer som har 
annan sexuell läggning, annan etniskt ursprung eller har någon form av 
funktionsnedsättning med mera.

Det är viktigt för alla LO-förbundens medlemmar att vi respekterar 
dessa människor för dem de är och att förbundens förtroendevalda har 
kännedom om denna fråga.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs utbildningar för förtroendevalda bör innehålla inslag om gällande 

diskrimineringslagstiftning för att våra förtroendevalda ska få en ökad 
förståelse för och bemöta dessa människor på bästa sätt.

Utlåtande
Motion 13.39 samt 17.23 första att-satsen

13.39

att LOs utbildningar för förtroendevalda bör innehålla inslag om gällande diskrimi-

neringslagstiftning för att våra förtroendevalda ska få en ökad förståelse för och 

bemöta dessa människor på bästa sätt.

17.23 första att-satsen

att LO ska uppmuntra sina förbund att inkludera diskrimineringslagstiftningen i sina 

grundläggande fackliga utbildningar.

I motion 13.39 föreslås det att LOs utbildningar för förtroendevalda bör innehålla inslag 

rörande diskrimineringslagstiftning med syfte att våra förtroendevalda ska få en ökad 

förståelse och kunskap i dessa frågor. Styrelsen stödjer ett sådant uppdrag då det är 

av största vikt att vi aldrig agerar eller på annat sätt, i vår verksamhet, diskriminerar.

Likaledes stödjer styrelsen yrkandet i motion 17.23 första att-satsen, att LO ska upp-

muntra sina förbund att inkludera diskrimineringslagstiftningen i sina grundläggande 

fackliga utbildningar. det är också av yttersta vikt att alla våra fackliga utbildningar 

genomsyras av vår värdering om allas lika värde och rätt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 13.39 och 17.23 första att-satsen.
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Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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LO-distrikten och LO-facken i kommunerna

Anförande
Ulla Lindqvist, LO: Jag ska lite kort nämna några ord om LO-facken i kom-
munerna och LO-distrikten.

Den lokala verksamheten och det som sker lokalt är verkligen vår styrka. 
Hade vi inte alla människor som engagerar sig lokalt, som hade studiecirklar, 
som skrev insändare, som drev en mängd olika politiska frågor, då skulle vi 
vara döda – då skulle vi verkligen inte vara någonting, för vi är en folkrörelse.

Därför är den lokala och regionala verksamheten kärnan för oss.
När vi nyss diskuterade vår tvärfackliga studieverksamhet var det så 

skönt att höra vilken uppställning det finns för hur viktigt det är att vi har 
en bra tvärfacklig verksamhet, vilken nytta vi har av det och hur mycket vi 
kan lära av varandra när vi möts mellan olika förbund.

Därför tycker vi att det är viktigt att utveckla vår lokala och regionala verk-
samhet. Den är bra i många stycken, men den behöver göras mycket bättre.

Vi kan se att det har skett stora förändringar under de senaste åren. Det 
har skett förändringar inom förbunden. Det har blivit mycket större avdel-
ningar. En del förbund har inte längre några avdelningar utan har klubbar.

Vi kan se hur vi har förändrat LO-distriktens verksamhet. Vi har i dag 
mycket färre LO-distrikt än vi har haft tidigare.

Vi kan också se hur den lokala tvärfackliga verksamheten i kommunerna 
har förändrats. Den fungerar på vissa ställen, men på rätt många ställen 
fungerar det inte så bra.

Det var skälet till att styrelsen beslutade att se över den lokala och cen-
trala verksamheten och gjorde en utredning. Vi beslutade att göra utred-
ning kring detta.

Utredningen består mycket i att vi har pratat med dem som är aktiva ute 
i förbundsavdelningar och ute i LO-distrikten men också med förbunden.

Det som är genomgående och som vi ser att det finns en tydlig gemensam 
bild i är att det finns väldigt mycket utmaningar för oss som vi måste hantera.

Det ena är att det sprids en bild av facket – sann eller inte – att vi är 
omoderna och behöver utveckla våra arbetsformer. Det måste vi möta på 
olika sätt och visa att facket är lika angeläget i dag som tidigare och att det är 
viktigt att man är med i facket, att det är viktigt att man blir aktiv i facket.

Ett annat är att vi kan se de stora förändringar som har skett på arbets-
marknaden, med visstidsanställningar och otrygga anställningar och vad 
det betyder för vår lokala verksamhet.

Vi har också detta att arbetsgivarna har ett överläge när det gäller opi-
nionen. Det diskuterar vi mycket på central nivå. Men det är viktigt att se 
på vad det innebär för den lokala verksamheten.

Det finns en tydlig bild av detta.
Det som känns så roligt med den utredning som vi gjorde är att alla sä-

ger: Men det finns möjligheter. Vi ska förändra. Vi vill förändra. Det här 
kommer vi att göra gemensamt. Vi ställer upp på att jobba mer gemensamt 
för att få en bra tvärfacklig verksamhet.



 v å r T  G e M e n S a M M a  u p p d r a G  | 195

Det är några saker som förslaget tar upp.
Det ena är en diskussion som vi har haft. Vi har haft den mycket i sty-

relsen, och den har också varit tydlig i utredningen. Det är oerhört viktigt 
att det finns en bra fungerande verksamhet ute i kommunerna, och det är 
verkligen fråga om att man har en verksamhet där.

Det ska inte vara fråga om att man måste ha si och så många möten 
och en massa byråkrati, utan det är fråga om att ha aktivitet och verksam-
het – så att vi syns, så att det känns att det är angeläget med den fackliga 
organisationen och så att det stimulerar fler att bli aktiva. Man ska se att vi 
verkligen behövs, att man kan påverka.

Därför är verksamheten ute i kommunerna viktig. Men det ska inte 
vara en fråga om byråkrati. Det är ett skäl till att vi föreslår att LO-facken 
i kommunerna inte längre ska vara juridiska enheter.

En annan sak som vi också tar upp i förslagen och som också är tydligt 
i utredningen är att vi måste fokusera. Vi får inte hålla på med för mycket 
utan måste prioritera. Vilka är de viktigaste frågorna för oss att jobba tvär-
fackligt med?

Det är också viktigt att se att en del frågor jobbar avdelningarna eller den 
lokala förbundsorganisationen med själva, medan vi för vissa frågor vinner 
på att jobba tvärfackligt. Då är det viktigt att vi prioriterar just de frågorna.

Det gäller till exempel opinionsbildning, fackliga studier, utbildning och 
naturligtvis mycket den facklig-politiska verksamheten. Vi kan se att grun-
den för att ha en bra facklig-politisk verksamhet är att vi också har en bra 
tvärfacklig verksamhet ute i kommunerna.

Därför tar vi upp att distrikten ska ha en mycket tydlig uppgift att se 
till att det finns tvärfacklig verksamhet i kommunerna och att de ska följa 
upp den verksamheten.

Vi säger också att det är viktigt för LO-distriktens verksamhet att vi sät-
ter upp mål, att vi har en kontinuerlig uppföljning och också att vi utvecklar 
verksamheten, att vi avsätter resurser för att utveckla de förtroendevalda 
ute i LO-distrikten.

Det är några av de förslag som ni har sett i handlingarna.
Jag är övertygad om att vi gemensamt kommer att lyckas med att ut-

veckla en bra tvärfacklig verksamhet.
Eftersom det är schlagerkväll och ni inte får höra på Loreen ska jag av-

sluta med att säga: Den tvärfackliga verksamheten is going up, up, up, up, up.
Jag yrkar bifall till LO-styrelsens förslag.
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Motionerna 13.40–13.45

13.40
Samverkan med tjänstemän
Industrifacket Metall avd 37, Gotland

Facklig-politisk samverkan bygger på arbetarrörelsens värderingar och är 
ryggraden i vårt arbete. Läget har förändrats – i den globaliserade världen 
har i många fall rollerna förändrats och gjort flera tjänstemän till arbetare då 
makten och ledningar flyttat till andra länder. Som löntagare har vi många 
gemensamma frågor som vi med fördel skulle kunna driva.

Lokalt jobbar vi mycket med byten mellan olika fackförbund. Det kräver 
mycket arbete och tålamod från den som ska byta. Personen riskerar sam-
tidigt att få glapp som innebär krav på nya villkor. Samtidigt är det lätt att 
som avlämnande förbund hota med glapp för att hindra bytet.

Sedan har man hört talas om att förbund raggar medlemmar som be-
gärt övergång.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO centralt tar upp diskussion för att på distriktsnivå bilda gemensamma 

grupper med tjänstemännen i syfte att driva gemensamma frågor.

13.41
Se över LOs lokala och regionala organisation
Handelsanställdas Förbund

Vid LO-kongressen 2004 togs beslut om LOs organisation. Ett beslut som 
bland annat innebar att LO-sektionerna ersattes av LO-facken i kommu-
nerna och att förbundsavdelningarna skulle ta ett större ansvar för verk-
samheten i LO-distrikten.

Under de år som gått sedan 2004 har förbundens avdelningar minskat 
radikalt i antal, för att i vissa förbund helt ha försvunnit. Detta får givetvis 
effekt på LOs organisation och dess funktion. Därför är det alldeles nöd-
vändigt att se över LOs organisation lokalt och regionalt.

2004 års beslut innebar att vi fick två regionala organisationer som skulle 
samverka, förbundsavdelningarna som är förbundens regionala organisation 
och LO-distrikten som är LOs regionala organisation. I båda fallen finns de 
beslutande organen på central nivå och samtidigt säger 2004 års beslut att 
förbundsavdelningarna ska fatta beslut om vilka aktiviteter som distrik-
ten ska ha. Detta ställer enorma krav på koordination, en sak som inte alls 
fungerar som den borde.

Det andra problemet har uppstått genom att det blivit allt färre förbunds-
avdelningar, i vissa fall inga, vilket inneburit att såväl den fackliga närva-
ron som inflytandet i praktiken har reducerats kraftigt och i vissa fall helt 
försvunnit på regional/kommunal nivå. Ytterligare negativa effekter är att 
naturliga kontaktpunkter gentemot samhället i övrigt på lokal nivå saknas. 
Sammantaget har det inneburit att LOs roll såväl lokalt som regional totalt 
sett har marginaliserats för att ibland helt saknas!
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Alla är tämligen ense om betydelsen av den lokala fackliga närvaron. 
Forskaren Anders Kjellberg visar med sina studier bland annat på att där 
det finns facklig närvaro på arbetsplatsen så klaras medlemsrekryteringen 
bäst, alltså har närheten till den fackliga organisation betydelse.

Vi måste i framtiden ha en rationellt fungerande organisation på regio-
nal nivå som också tillfredsställer den fackliga närheten för alla. Vi behö-
ver därför en facklig organisation i varje kommun för att skapa den närhet 
till facket som medlemmarna idag alltmer efterlyser och för kontakterna 
med lokalsamhället. 

För att skapa tydlighet i vem som ska göra vad mellan förbundsavdel-
ningar och LO-organisationen är det logiskt är att LOs lokala organisation 
styrs av LO centralt och de beslut som tas av LOs styrelse. Dessa beslut ska 
då realiseras av LOs organisation, en organisation som LO tar fullt ansvar 
för såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 

Det är lika logiskt att de beslut som fattas av respektive förbund verk-
ställs i förbundens regionala organisation, det vill säga lokalavdelningarna. 
Självklart måste förbundens verksamheter också harmoniera med de beslut 
som fattas av LO gemensamt, det är därför det är av yttersta vikt att slå fast 
vem som gör vad.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs styrelse får ett uppdrag att snarast tillsätta en utredning där syftet 

är att förändra LOs organisation i motionens anda och för att LO finns 
representerad i varje kommun,

att LO centralt tar fullt ansvar för organisationen, såväl ekonomiskt som 
verksamhetsmässigt samt

att utredningen arbetar skyndsamt och att LOs representantskap ges man-
dat att fatta slutgiltigt beslut i frågan.

13.42
Ett starkare LO
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Vänerväst

Vi kan i dag konstatera att LO-kollektivet på senare tid har tappat cirka 500 
000 medlemmar på grund av olika orsaker. Främst handlar det om försäm-
ringarna i a-kassan men också om svårigheten att organisera ungdomar. Vi 
ser en minskad organisationsgrad bland de yngre, och den främsta orsaken är 
troligen alla de otrygga, kortsiktiga anställningar som erbjuds våra ungdomar.

LO har som facklig organisation rejält tappat inflytande över samhälls-
utvecklingen under de senaste 20 åren. Det blir allt svårare att upprätthålla 
LO-facken i kommunerna. Den främsta orsaken är svårigheten att få fram 
nya fackliga företrädare som orkar och vill driva sektionen vidare. Det mås-
te anses som en stor styrka när vi tidigare och i en högre omfattning hade 
fungerande LO-fack i kommunerna. Detta engagemang håller tyvärr på att 
försvinna i många av våra orter i Sverige.

Förbunden och dess avdelningar måste ta sitt ansvar när det gäller att 
rekrytera nya förtroendevalda till LO-fackens styrelser. Det som är allas 
ansvar blir ofta inte gjort på grund av att det var någon annan som skulle 
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göra det. När vi träffas och diskuterar det tvärfackliga arbetet på central, 
regional och lokal nivå så är oftast alla väldigt överens om vikten av att hålla 
ihop LO-kollektivet genom att stötta varandra, ha gemensamma studier och 
aktiviteter. Vi kan konstatera att det står i stadgarna att de 14 förbunden är 
LOs medlemmar, och därför åligger det dem att ta ett större ansvar för den 
tvärfackliga verksamheten.

Vi vill att varje förbundsavdelning utser en LO-samordnare (ansvarig) 
som har till uppdrag, tillsammans med den egna styrelsen, att aktivt säker-
ställa den egna förbundsmedverkan i respektive LO-fack i kommunerna. 
Vi är fullt medvetna om att alla 14 förbund har olika förutsättningar, men 
det viktigaste är att varje förbund, avdelning, klubb och sektion gör sitt yt-
tersta för att säkerställa en hög kvalitet på det tvärfackliga arbetet i varje 
kommun i vårt avlånga land.

Exempel på uppdragsbeskrivning för avdelningarnas LO-samordnare:
 – att etablera kontakter med förbundets klubbar och sektioner och därige-
nom säkerställa förbundets representation i LO-facken/LO-kommittéerna 
i kommunerna.

 – att informera sig om att LO-facken arbetar med de prioriterade verk-
samhetsområdena och att verksamheten bedrivs enligt fastslagna stadgar.

 – att sammankalla ansvariga LO-samordnare på klubb- och sektionsnivå 
för utbildning och samordning kring LO-fackens arbete.

 – att säkerställa och utveckla förståelsen för det tvärfackliga arbetet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att förbunden, avdelningarna, sektionerna och klubbarna verkar för att utse 

samordnare/ansvariga som har till uppgift att främst säkerställa, så långt 
det är möjligt, den egna förbundsmedverkan i LO-facken/LO-kommit-
téerna i kommunerna samt

att alla LO-förbund prioriterar det tvärfackliga arbetet genom att hela tiden 
utveckla det tvärfackliga samarbetet.

13.43
Lokalt fackligt arbete
Industrifacket Metall avd 37, Gotland

LO centralt vill att den fackliga verksamhetens ska centraliseras. I LO-di-
strikten finns det expedition och personal med kunskap om hur det ser ut 
på arbetsmarknaden i den regionen. Om distrikt slås samman och bildar 
stora nya distrikt tappas den kunskapen. Kännedomen om de lokala förhål-
landena går förlorade när personal minskas och förstoringen av distrikten 
gör att förbunden och LO tappar identitet.

Centraliseringen som LO gjort innebär att man samlat kontorister i 
Valdemarsvik som gör administrativa arbetsuppgifter som kommer från 
distrikten. Det har skett utan att de lokala företrädarna givits särskilt stort 
inflytande. Samma centralisering har flera fackförbund gjort och det är för-
modligen därför protesterna varit så få. Men dagens teknik kräver inte att 
vi centraliserar utan vi kan med fördel sitta på flera orter och driva verk-
samheten och sedan i samverkansgrupper stötta varandra vid ledighet och 
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sjukdom som dagens teknik ger möjlighet till. Man behåller då personalen 
där verksamheten finns. Medlemmar i en region har rätt till att få träffa en 
facklig representant utan att resan ska bli orimligt lång.

Fackets framtid, nu som tidigare, bygger på att vi kan organisera arbetare 
i lokala föreningar. Tidigare var avdelningen lokal facklig organisation men 
det har förändrats och blivit större enheter eller regioner. På många stäl-
len hade industrin den klart dominerande andelen organiserade i klubbar.

I dagens samhälle är mycket arbete utlagt på entreprenad och arbetsplat-
serna har flera fackförbund beroende på det företagets verksamhet i restau-
rang, städning, underhåll osv. Det innebär att det blir fler fackförbund på 
samma arbetsplats, men det blir svårare att få i gång facklig verksamhet när 
verksamheten är uppdelad i många mindre företag.

Våra förtroendevalda driver mycket av verksamheten inom den fack-
liga organisationen. De förtroendevalda ska ha stöd och uppskattning. De 
personer som engagerar sig för sin arbetsplats riskerar att tappa sugen när 
närheten för det lokala engagemanget förs längre bort. Det fackliga sociala 
kittet är väldigt svårt att återskapa. Vi mister en stor resurs av förtroende-
valda där i ”tappade sugar”.

Det lokala fackliga arbetet måste omprioriteras så det får ett högre värde. 
LOs roll kan vara samordnande i dessa fall, men då måste förbunden delegera 
frågor till LO-distrikten som kan verka där förbunden dragit in resurserna.

I dag måste fullmakter finnas även för ett studieuppsökeri, vilket är ett 
krävande arbetssätt och inte särskilt rationellt.

På Gotland har vi inlett ett arbete med att samordna verksamhet i något 
som går under namnet Facket Gotland. Hela det arbetet försvinner om inte 
resurser kan stanna lokalt. Genomför man detta slår man undan benen för 
lokalt fackligt arbete.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att en utredning tillsätts i syfte att tillföra resurser till LO-distrikt så de 

kan bedriva en fungerande verksamhet samt
att verksamheter som Facket Gotland ska ges förutsättningar att verka lo-

kalt.

13.44
Kostnadsfördelning
Industrifacket Metall avd 48, MittSkåne

Avdelningen har en representant i projektet ”Facket på sommarjobbet” och 
fick i uppgift att betala ut förlorad arbetsförtjänst för representanten. Om 
avdelningen inte deltagit hade den inte haft några kostnader. Detta känns 
inte rätt då samtliga LO-förbund mer eller mindre har ungdomar på sina 
arbetsplatser som semesterjobbar. Då bör kostnaden fördelas.

Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO-distrikten får i uppdrag att se över att kostnadsfördelning sker so-

lidariskt bland alla förbundsavdelningar.
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13.45
Verksamhetsutveckling
Industrifacket Metall avd 37, Gotland

Lokalt fackligt arbete handlar mycket om att organisera. Vi ska organisera 
arbetare genom att skriva in medlemmar, vi ska organisera arbetsgivare 
genom att teckna kollektivavtal, vi ska bedriva studier och besöka företag 
för att förbättra arbetsmiljön. I det arbetet ligger att ha inblick i den lokala 
arbetsmarknaden och allmän koll på vad som händer lokalt.

Man vill även veta hur det utvecklas och sätta mål på sådant man upp-
täcker inte är bra. Hur ska vi sätta mål  i vår verksamhet? På en arbetsplats 
finns det 48 medlemmar och fem oorganiserade. Har man målet att alla ska 
vara organiserade ska man försöka värva fem för att uppnå nyckeltalet på 
att 100 procent ska vara organiserade. Nyckeltal är en tydlig modell att driva 
på verksamheten och det blir lättare att sätta mål på de verksamheter man 
anser viktiga som hjälper till att hålla fokus på våra viktigaste uppgifter.

För att sätta dessa nyckeltal behöver distrikten uppgifter om hur det 
ser ut med medlemmar och arbetsplatser. Tekniken ska vara ett stöd i vårt 
arbete, och hur kan vi då utnyttja tekniken bättre? Det skulle vara en stor 
fördel om LO kunde ha system för att följa förbundens utveckling och ge 
distrikten uppgifter på hur organisationen utvecklas. Det skulle ge verktyg 
att jobba med dessa uppgifter.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att nyckeltal införs som metod för LO-distrikten och att man bestämmer 

inom vilka områden nyckeltal ska sättas samt
att förbunden månadsvis ska ge LO uppgifter på medlemmar och arbets-

platser.

Utlåtande
Motionerna 13.40–13.45

13.40

att LO centralt tar upp diskussion för att på distriktsnivå bilda gemensamma grupper 

med tjänstemännen i syfte att driva gemensamma frågor.

13.41

att LOs styrelse får ett uppdrag att snarast tillsätta en utredning där syftet är att för-

ändra LOs organisation i motionens anda och för att LO finns representerad i varje 

kommun,

att LO centralt tar fullt ansvar för organisationen, såväl ekonomiskt som verksamhets-

mässigt samt

att utredningen arbetar skyndsamt och att LOs representantskap ges mandat att fatta 

slutgiltigt beslut i frågan.
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13.42

att förbunden, avdelningarna, sektionerna och klubbarna verkar för att utse samord-

nare/ansvariga som har till uppgift att främst säkerställa, så långt det är möjligt, 

den egna förbundsmedverkan i LO-facken/LO-kommittéerna i kommunerna samt

att alla LO-förbund prioriterar det tvärfackliga arbetet genom att hela tiden utveckla 

det tvärfackliga samarbetet.

13.43

att en utredning tillsätts i syfte att tillföra resurser till LO-distrikt så de kan bedriva en 

fungerande verksamhet samt

att verksamheter som facket Gotland ska ges förutsättningar att verka lokalt.

13.44

att LO-distrikten får i uppdrag att se över att kostnadsfördelning sker solidariskt bland 

alla förbundsavdelningar.

13.45

att nyckeltal införs som metod för LO-distrikten och att man bestämmer inom vilka 

områden nyckeltal ska sättas samt

att förbunden månadsvis ska ge LO uppgifter på medlemmar och arbetsplatser.

Motion 13.40 tar upp bildandet av gemensamma grupper med tjänstemännen på 

distriktsnivå i syfte att driva gemensamma frågor. det är ett bra initiativ och det sker 

samarbete med tjänstemännen i vissa distrikt redan i dag. för att ett sådant arbete ska 

bli lyckosamt behöver behoven regionalt och lokalt komma i första hand.

I motion 13.41 föreslås att det tillsätts en utredning med syfte att förändra LOs 

organisation. Styrelsen beslutade i januari 2011 om en utredning av LO-distriktens 

verksamhet, regionalt och lokalt. Syftet med utredningen var att utveckla och stärka 

den tvärfackliga verksamheten. arbetet med utredningen genomfördes under 2011 och 

har legat till grund för rapporten ”Inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig 

verksamhet”. Samtliga förbund har ingått i referensgruppen och deltagit i arbetet med 

utredningen och rapporten.

I motionen 13.42 beskriver motionären hur ett starkare LO ska kunna uppnås. 

Styrelsen delar motionärens grundläggande uppfattning, och menar att om man med 

gemensam kraft följer stadgarna när det gäller medlemsorganisationernas förpliktel-

ser, är det att gå längre än att verka för ett samordningsansvar. LO-distrikten har redan 

i dag uppdraget att se till att det tvärfackliga arbetet i kommunerna fungerar. detta 

görs ännu tydligare genom att sätta fokus på det tvärfackliga arbetet i kommunerna.

Motion 13.43 handlar bland annat om utveckling av verksamheten regionalt 

och lokalt. Motionären vill att en utredning tillsätts i syfte att tillföra resurser till 

LO-distrikten. Kartläggningen av LO-distrikten koncentrerades just till verksamheten 

regionalt och lokalt. Styrelsen fattade 2010 beslut om att genomföra projektet facket 

Gotland. facket Gotland är ett bra exempel på ett fungerande tvärfackligt arbete mel-

lan förbunden inom LO. det facket Gotland gjort, genom att nyttja resurser tvärfackligt 

och samlas i arbetarrörelsens hus är något som växt fram regionalt och lokalt. det kan 

vara svårt att kopiera rakt av på andra ställen, men liknande projekt och arbetssätt 

skulle kunna prövas på fler ställen.
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Kostnadsfördelningen rörande facket på sommarjobbet tas upp i motion 13.44. 

Motionären vill att LO-distrikten får i uppdrag att se över kostnadsfördelningen. 

LO-distrikten får i dag verksamhetsbidrag från LO centralt för att genomföra verksam-

het. verksamhetsbidraget utgår enligt vissa riktlinjer och det är sedan upp till varje 

distrikt att besluta om genomförandet av aktiviteter. förutsättningarna för verksamhe-

ten ser väldigt olika ut och därför är det värdefullt att beslut om genomförandet fattas i 

respektive distrikt.

Motion 13.45 vill att nyckeltal införs som metod och att förbunden månadsvis ska 

ge LO uppgifter om medlemmar och arbetsplatser. LO ser positivt på någon form av 

målstyrningsmodell. när det gäller kontinuerlig uppföljning och eventuella mätningar 

av organisationsgrad knuten, till enskilda arbetsplatser, så är det respektive förbunds 

ansvar.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 13.42 andra att-satsen,

att anse motionerna 13.40, 13.41 första att-satsen, 13.43 andra att-satsen och 13.45 

första att-satsen besvarade samt

att avslå motionerna 13.41 andra–tredje att-satserna, 13.42 första att-satsen, 13.43 

första att-satsen, 13.44 och 13.45 andra att-satsen.

I debatten deltog
Malin Skoglund, Handels
Johanna Svensson, Kommunal
Ella Niia, HRF
Mikael Nilsson, IF Metall
Thomas Gustavsson, Fastighets
Therese Möller, Handels
Per Persson, HRF
Martin Johansson, Handels
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Pernilla Lund, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Malin Skoglund, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 13.41,
 – Johanna Svensson, Kommunals yrkande om bifall över motion 13.42 för-
sta att-satsen,

 – Ella Niia, HRFs m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Stadgar

Motionerna 13.46–13.50

13.46
Förändring av LO-distriktens stadgar
GS, Industrifacket Metall GS, avd 2 Östra Skåne/Blekinge, IF Metall avd 48, 
MittSkåne, IF Metall avd 47 Östra Skåne och IF Metall avd 44 Halland,

För att öka delaktigheten för ombuden på LO-distriktets representantskaps-
möten tycker vi att ombuden och de fackliga avdelningarna behöver tid för 
att gå igenom handlingarna och diskutera eventuella ställningstaganden in-
för sammanträdena. Som det är i dag så är det inte reglerat i LO-distriktens 
stadgar när distriktsstyrelsen senast ska skicka ut handlingarna till ombu-
den. Detta ställer till problem för ombuden, som undrar när handlingarna 
kommer, hur avdelningsstyrelsen ställer sig i frågor kring medlemsavgiften, 
valen som ska förrättas osv.

Det är viktigt för de fackliga avdelningarna och ombuden att ha tid att 
diskutera dessa frågor innan  sammanträdena, så man slipper höra ”Vi har 
inte mandat att fatta dessa beslut, vi måste återkomma i denna fråga.” Lis-
tan kan göras lång på ursäkter, men vi tror att förberedelsetiden är för kort 
på grund av att handlingarna kommer ombuden/avdelningarna till handa 
för sent, för nära inpå sammanträdena.

Med anledning av detta vill vi göra två förändringar i LO-distriktens 
stadgar.

§ 6 Val och nomineringar mom 1. Nomineringar
I dag står det: ”Senast 90 dagar före ordinarie sammanträde ska valbered-
ningen översända en förteckning över förestående val till medlemsorgani-
sationerna. Nomineringarna ska inlämnas skriftligen till valberedningen 
senast 30 dagar före sammanträdet.”

Vi vill ha en ny lydelse:
”Nomineringarna ska inlämnas skriftligen till valberedningen senast 45 da-
gar före sammanträdet.”

Den andra ändringen är § 5 Representantskap, där vi vill lägga till ett mo-
ment med arbetsformer. Vi vill ha med följande: ”Distriktsstyrelsen ska se-
nast fyra veckor före ordinarie sammanträde sända ut kallelse, dagordning 
och övriga erforderliga handlingar till ombuden samt sända en omgång av 
handlingarna till varje facklig avdelningsexpedition fyra veckor före ordi-
narie sammanträde.”

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO-distriktens stadgar § 6 mom . 1 Nomineringar ändras till att nomi-

neringarna ska inlämnas skriftligen till valberedningen senast 45 dagar 
före ordinarie sammanträde samt

att ett moment med arbetsformer läggs till i § 5 Representantskap, där di-
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striktsstyrelsen senast fyra veckor före ordinarie sammanträde ska sända 
ut kallelse, dagordning och övriga erforderliga handlingar till ombuden 
samt en omgång av handlingarna till varje facklig avdelningsexpedition.

13.47
Förändringar i  normalstadgarna för LO-facken
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Skåne

Ledamöterna och organisationerna behöver möjlighet att sätta sig in i de 
olika ärendena som ska behandlas.

Vi föreslår
att det under § 5 mom 3 Kallelser tillförs följande: ”Dagordning och hand-

lingar ska vara de fackliga avdelningarna och representantskapets ombud 
tillhanda senast tio dagar för mötet”.

13.48
Stadgar/regler för LO-kommittéer
Handelsanställdas Förbund avd 11 Örebro

Fler och fler LO-distrikt väljer att ha LO-kommittéer när det inte finns un-
derlag för att ha LO-fack i kommunerna. I dag finns ingen central reglering 
kring dessa kommittéers uppdrag och ansvar. LO-distrikt och LO-fack har 
stadgar att utgå ifrån. 

Att stadgereglera LO-kommittéerna skulle säkerställa vilket uppdrag man 
har och tydliggöra det ansvar som åligger kommittéerna.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att se över frågan hur och var LO-kommittéernas upp-

drag, ansvar med mera ska formuleras.

13.49
Val av revisorer
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Västra Svealand

I en liten kommun är det mycket svårt att få fram tre revisorer och ersättare. 
Vi vill inte att det ska bli en fråga som får hänvisas till LO-fackets styrelse 
för att valberedningen inte får ihop rätt antal revisorer. Därför vill vi att 
ändringar görs i ramstadgarna.

Vi föreslår
att årsmötet ska välja två eller tre revisorer jämte ersättare samt
att texten i § 9 mom 2 ändras till: ”Revisorerna har en viktig funktion. De 

har av medlemmarna fått förtroendet att löpande granska att sektionens 
verksamhet och räkenskaper följer de planer och direktiv som årsmötet 
beslutat”.
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13.50
Antal ledamöter i LO-fackens styrelse
Byggnadsarbetareförbundet GävleDala

Idag genomför förbunden sammanslagningar sinsemellan och mellan av-
delningar vilket innebär att den fackliga närvaron i kommunerna minskar. 
Detta borde innebära att LO-facken i kommunerna kommer att få en stör-
re betydelse för tvärfacklig verksamhet i framtiden och en sammanhållen 
facklig verksamhet.

I stadgarna för de LO-fack som fortfarande är egna juridiska personer 
står det att styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter vilket vi ser 
som ett problem. Det gäller även antalet revisorer samt deras suppleanter. 
Det borde ges bättre förutsättningar för att bilda alternativt behålla LO-
facken i kommunerna.

Vi yrkar därför
att stadgarna ändras vad gäller antalet ordinarie ledamöter i LO-fackens 

styrelse till minst fem ledamöter samt
att stadgarna ändras vad gäller antalet revisorer och suppleanter till två.

Utlåtande
Motionerna 13.46–13.50

13.46

att LO-distriktens stadgar § 6 mom. 1 nomineringar ändras till att nomineringarna ska 

inlämnas skriftligen till valberedningen senast 45 dagar före ordinarie samman-

träde samt

att ett moment med arbetsformer läggs till i § 5 representantskap, där distriktsstyrel-

sen senast fyra veckor före ordinarie sammanträde ska sända ut kallelse, dagord-

ning och övriga erforderliga handlingar till ombuden samt en omgång av handling-

arna till varje facklig avdelningsexpedition.

13.47

att det under § 5 mom 3 Kallelser tillförs följande: ”dagordning och handlingar ska vara 

de fackliga avdelningarna och representantskapets ombud tillhanda senast tio 

dagar för mötet”.

13.48

att LO får i uppdrag att se över frågan hur och var LO-kommittéernas uppdrag, ansvar 

med mera ska formuleras.

13.49

att årsmötet ska välja två eller tre revisorer jämte ersättare samt

att texten i § 9 mom 2 ändras till: ”revisorerna har en viktig funktion. de har av med-

lemmarna fått förtroendet att löpande granska att sektionens verksamhet och 

räkenskaper följer de planer och direktiv som årsmötet beslutat”.
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13.50

att stadgarna ändras vad gäller antalet ordinarie ledamöter i LO-fackens styrelse till 

minst fem ledamöter samt

att stadgarna ändras vad gäller antalet revisorer och suppleanter till två.

Motionerna 13.46–13.50 behandlar stadgarna för både LO-distrikt och LO-fack. 

Motionerna berör ett viktigt område och styrelsen vill uppmärksamma kongressen på 

att det i rapporten ”Inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet” 

föreslås en översyn av stadgarna.

att ändra tidpunkten för när nomineringarna senast ska inkomma till valbered-

ningen, från 30 till 45 dagar skulle orsaka problem. det skulle försvåra för förbunds-

avdelningarna att hinna behandla nomineringarna till LO i sina respektive beslutande 

organ. I dag är det reglerat i stadgarna när kallelse senast ska vara ombuden tillhanda. 

det gäller både för LO-fack och LO-distrikt. däremot är det inte reglerat när dagordning 

och övriga handlingar ska vara ombuden tillhanda. Stadgarna reglerar inte heller att 

LO-distrikt eller LO-fack ska sända dagordning och övriga handlingar till förbundsav-

delningarnas expeditioner. för vissa förbundsavdelningar, som spänner över en stor 

geografisk yta, skulle det också bli en ansenlig mängd handlingar att hantera. det är 

bättre att lösa detaljer av det här slaget inom ramen för varje distrikt och inte reglera 

det i stadgar för samtliga.

enligt stadgarna är det LO-distriktens ansvar att lokal tvärfacklig verksamhet 

bedrivs i samtliga kommuner. verksamheten har kunnat bedrivas som egna juridiska 

personer, kommitté eller arbetsgrupp för en eller flera kommuner, inom ramen för 

LO-distriktets verksamhet. den lokala tvärfackliga verksamheten behöver beskrivas 

tydligare. det finns därför skäl att göra en översyn av LO-distriktens stadgar.

Motion 13.50 vill att stadgarna ändras när det gäller antalet ordinarie ledamöter i 

LO-fackens styrelse, från dagens skrivning som är minst sju, till minst fem ledamö-

ter. I motion 13.50 andra att-satsen och i motion 13.40 första att-satsen föreslås en 

minskning av antalet revisorer och revisorssuppleanter från dagens tre till två. I de fall 

LO-facken är egna juridiska personer är det viktigt att verksamheten och räkenska-

perna granskas på ett tillfredsställande sätt. det är inte rätt väg att ändra stadgarna 

om det är problem att tillsätta förtroendeuppdrag inom ett LO-fack. det borde vara mer 

rimligt att i så fall se över organisationen. hävden att välja tre revisorer sammanhänger 

bland annat med uppgiften att avge revisionsberättelse, där revisorerna ska tillstyrka 

eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Med ett jämnt antal revisorer kan det uppstå 

problem om revisorerna är skiljaktiga.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motionerna 13.46–13.50.
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I debatten deltog
Per Lilja, Handels
Therese Möller, Handels
Ewa Glimhed, Kommunal
Pernilla Lund, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Per Lilja, Handels yrkande om bifall över motion 13.48,
 – Therese Möller, Handels yrkande om bifall till styrelsens utlåtande,
 – Ewa Glimhed, Kommunals yrkande om bifall över motion 13.47.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Inriktning för framtida lokal och regional 
tvärfacklig verksamhet

att LO-distrikten får i uppdrag att göra en plan för hur det tvärfackliga ar-
betet i distriktets samtliga kommuner ska organiseras,

att LO-distrikten har ett särskilt ansvar för att det finns facklig-politisk 
verksamhet i samtliga kommuner,

att styrelsen initierar några lokala utvecklingsprojekt för att stödja lokal 
facklig och facklig-politisk närvaro,

att LO-facken i kommunerna inte ska vara egna juridiska enheter och att 
styrelsen kan bevilja undantag från den regeln i enskilda fall,

att LO får i uppdrag att se över Ramstadgarna för LO-facken i sin helhet,
att styrelsen får i uppdrag att initiera en revidering av Normalstadgarna för 

LO-distrikten,
att LO-distrikten har ansvar för att samla alla medlemsförbund i tvärfacklig 

verksamhet lokalt och regionalt,
att LO-distriktens kärnverksamheter är att fackligt och facklig-politiskt 

organisera, utbilda och opinionsbilda,
att LO får i uppdrag att under den kommande kongressperioden ta fram 

en gemensam struktur för beslut om mål för distriktsverksamheten,
att styrelsen får i uppdrag att tillse att den gemensamma strukturen för 

beslut också omfattar en modell för målstyrning, uppföljning och ut-
värdering samt

att styrelsen får i uppdrag att avsätta resurser för riktade utbildnings- och 
utvecklingsinsatser.

I debatten deltog
Marie Åberg Johansson, Kommunal
Karl Järvelä, IF Metall
Micael Arnström, IF Metall
Eva Strömqvist, Kommunal
Sven Lindkvist, Byggnads
Annika Kallin, SEKO
Christina Dahlström, Kommunal
Ingrid Välitalo, Transport
Thomas Gustavsson, Fastighets
Majlene Ahlgren, Kommunal
Hans-Åke Gustavsson, GS
Marie Sjöhem, Transport
Mohammad Aslani, Kommunal
Ann-Christine Steneryd, Kommunal
Tina Thuresson, Livs
Ulrika Karlsson, HRF
Pernilla Lund, LO
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Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Marie Åberg Johansson, Kommunals m.fl. yrkande om ändring av fjärde 
att-satsen till att lyda: att LO-facken kan vara egna juridiska enheter,

 – Karl Järvele, IF Metalls m.fl. yrkande om strykning av fjärde att-satsen,
 – Sven Lindkvist, Byggnads yrkande om att i första hand avslå fjärde att-sat-
sen och i andra hand yrka på ändring i texten att lyda: att LO-distriktet ut-
gör juridisk enhet om någon av LO-facken i kommunen så gör framställan,

 – Annika Kallin, SEKOs m.fl. yrkande om bifall till rapporten i sin helhet.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Organisationsfrågor

Motionerna 13.51–13.55

13.51
Ett förbund
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå

Idag består LO av 14 förbund efter ett antal sammanslagningar genom åren, 
mer eller mindre lyckade. Gränsdragningarna har blivit mer komplicerade. 
Fortfarande ägnar vi mycket och dyrbar tid till att utreda gränsdragningar 
mellan förbunden, vem eller vilka som är felorganiserade. Ibland händer 
det att medlemmar inte blir företrädda för att man inte tillhör ”rätt för-
bund”. Det är skamligt. Är man med i facket ska man kunna bli företrädd. 
Medlemsvärdet måste vara högt, oavsett vilket förbund man tillhör. Idag är 
medlemsvärdet väldigt varierande beroende på vilket förbund man tillhör, 
eftersom förbunden har olika lösningar på vad ett medlemskap innebär.

Vi har under flera år kunnat se organisationsgraden i LO minska rejält. 
Naturligtvis mycket beroende av högerregeringens käftsmäll mot facket när 
man chockhöjde a-kassan när man kom till makten, men medlemsminsk-
ningen verkar fortsätta och detta måste vi göra något åt. Ett sätt är att tänka 
nytt utifrån att arbetsmarknaden hela tiden förändras, så därför måste LO 
och dess medlemsförbund också förändras. Vi har förändrat organisatio-
nen så att det har inneburit att vi idag, både vad gäller LO, LO-distrikt och 
LO-fack, organiserat oss från medlemmarna. Detta har också skett i för-
bunden med större avdelningsgränser och regioner, som gjort att man kan 
ifrågasätta möjligheten för den enskilde medlemmen att ha inflytande på 
sitt fackförbund. Avståndet till medlemmen har ökat, kan detta vara orsak 
till att färre väljer att vara medlem i ett fackförbund.

Låt oss nu tänka nytt, göra LO till ett förbund. I detta förbund organise-
ras man i uppdelade branscher, men man är medlem i LO. Det skulle ta död 
på kostsamma långdragna gränsdragningar som ur ett medlemsvärde skulle 
bli bingo. Likvärdiga medlemsförmåner, avgifter och försäkringslösningar 
skulle kunna bli av. Vi skulle säkert också kunna ha fackcentra i varje kom-
mun. Närheten för medlemmarna till facket skulle komma tillbaka. Styrkan 
mot arbetsgivarna skulle stärkas när vi inte skulle behöva ha uppslitande 
diskussioner om samordning inför en avtalsrörelse. Vi skulle säkert kunna 
göra stora besparingar i administration och annat. Medlemsavgifterna skulle 
kunna hållas på en för medlemmarna rimlig nivå. Fördelarna skulle överväga.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att tillsätta en utredning för att anpassa organisationen till en organisation 

för ett framtida starkt fackförbund.
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13.52
LO måste se över sin roll och sitt uppdrag
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, 
Målareförbundet, SEKO, Transportarbetareförbundet

LOs uppdrag är att på olika sätt jobba för ett bättre arbetsliv för medlem-
marna i LO-kollektivet. Men allmänhetens tilltro är låg till att LO lyckas 
göra just detta. En varumärkesmätning som TNS/SIFO gjorde i juni 2011 
visar att LO och flera av dess förbund får bottenbetyg i förtroende från all-
mänheten. Även andra undersökningar visar att LOs roll är otydlig och att 
LO har svårt att få utrymme i media och fungera som en stark opinionsbil-
dande kraft i samhället. För att ändra på detta behöver LO i grunden se över 
sin roll och sitt uppdrag. Det behövs flera starka opinionsbildande krafter 
för att motverka den dominans som arbetsgivarna idag har i samhällsdebat-
ten. Självklart ska LO vara en tongivande spelare i detta. 

För att tydliggöra detta måste vi rikta strålkastaren mot Svenskt Nä-
ringsliv, som idag i första hand är en opinionsbildande organisation. I bör-
jan av 2000-talet gick dåvarande SAF och Industriförbundet samman och 
bildade Svenskt Näringsliv. Samtidigt förändrade man organisationens hela 
in riktning från förhandlande till opinionsbildande. Vad man än tycker om 
deras politik var det en nyckel till framgång att SAF blev Svenskt Närings-
liv. De lyckades förmedla upplevelsen av att de blivit en ny organisation för 
en ny tid. 

LO har en identitet som förhandlarorganisation, som nav och samord-
nare i LO-fackens avtalsförhandlingar. Detta präglar LOs organisation och 
arbetssätt. För att på allvar kunna bli en påverkanskraft att räkna med måste 
LO göra upp med denna bild av sig själva och ta steget ut på arenan som en 
strategisk opinionsbildare snarare än en avtalsslutande part. Lönebildning 
är till exempel så mycket mer än enbart avtalsförhandlingar. Här har LO 
en mycket viktig roll att fylla.

Som centralorganisation har LO en viktig roll i att driva övergripande 
fackliga frågor och påverka de politiska besluten för LO-medlemmarnas 
bästa. Samhällsdebatten är idag skev till arbetsgivarnas fördel och för att 
ändra på det krävs ett strukturerat arbete med tydligt avsatta resurser och 
förändrade arbetssätt. Det måste prägla hela organisationens arbete på dju-
pet. LO gör ett bra arbete idag med att ta fram ett stort antal välunderbygg-
da rapporter och utredningar. I förhållande till det stora antalet rapporter 
och med tanke på LOs storlek borde det vara rimligt att man skulle kunna 
höras och synas betydligt mer än vad man gör idag. LO måste också utreda 
om man använder de samlade resurserna på rätt sätt. 

LO bör därför se över hur den centrala organisationen ska vara uppbyggd 
för att lyckas med detta. Gamla kulturer som sitter i väggarna måste vi våga 
ifrågasätta. LO bör utreda om ett närmare strategiskt samarbete med de 
andra fackliga centralorganisationerna skulle kunna gynna medlemmarna.

LO måste på ett tydligare sätt kunna vara med i debatten och se över 
formerna för den facklig-politiska samverkan. Finns det andra sätt att jobba 
fackligt/politiskt än vad som görs idag? Vi tror att det finns fördelar med 
tydligare roller mellan socialdemokraterna och LO. På det sättet skulle det 
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kunna skapas en dynamik mellan de båda organisationerna som skulle kunna 
utveckla politiken till fördel för LO-förbundens medlemmar.

Vi menar därför att den nya LO-ledningen omedelbart efter tillträde 
bör tillsätta en utredning där LO ser över sin roll och sitt uppdrag i motio-
nens anda.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs styrelse snarast tillsätter en utredning för att se över LOs framtida 

roll och uppdrag,
att utredningen ska arbeta skyndsamt samt
att LOs styrelse ges mandat att besluta om nödvändiga förändringar utifrån 

de förslag som utredningen lämnar.

13.53
LO måste se över sin roll och sitt uppdrag
Handelsanställdas Förbund, Kommunalarbetareförbundet

LOs uppdrag är att på olika sätt jobba för ett bättre arbetsliv för medlem-
marna i LO-kollektivet. Men allmänhetens tilltro är låg till att LO lyckas 
göra just detta. En varumärkesmätning som TNS/SIFO gjorde i juni 2011 
visar att LO och flera av dess förbund får bottenbetyg i förtroende från all-
mänheten. Även andra undersökningar visar att LOs roll är otydlig och att 
LO har svårt att få utrymme i media och fungera som en stark opinionsbil-
dande kraft i samhället. För att ändra på detta behöver LO i grunden se över 
sin roll och sitt uppdrag. Det behövs flera starka opinionsbildande krafter 
för att motverka den dominans som arbetsgivarna i dag har i samhällsde-
batten. Självklart ska LO vara en tongivande spelare i detta.

För att tydliggöra detta måste vi rikta strålkastaren mot Svenskt Närings-
liv, som i dag i första hand är en opinionsbildande organisation. I början av 
2000-talet gick dåvarande SAF och Industriförbundet samman och bildade 
Svenskt Näringsliv. Samtidigt förändrade man organisationens hela inrikt-
ning från förhandlande till opinionsbildande. Vad man än tycker om deras 
politik var det en nyckel till framgång att SAF blev Svenskt Näringsliv. De 
lyckades förmedla upplevelsen av att de blivit en ny organisation för en ny tid.

LO har en identitet som förhandlarorganisation, som nav och samord-
nare i LO-fackens avtalsförhandlingar. Detta präglar LOs organisation och 
arbetssätt. För att på allvar kunna bli en påverkanskraft att räkna med måste 
LO göra upp med denna bild av sig själva och ta steget ut på arenan som en 
strategisk opinionsbildare snarare än en avtalsslutande part. Lönebildning 
är till exempel så mycket mer än enbart avtalsförhandlingar. Här har LO 
en mycket viktig roll att fylla.

Som centralorganisation har LO en viktig roll i att driva övergripande 
fackliga frågor och påverka de politiska besluten för LO-medlemmarnas 
bästa. Samhällsdebatten är i dag skev till arbetsgivarnas fördel och för att 
ändra på det krävs ett strukturerat arbete med tydligt avsatta resurser och 
förändrade arbetssätt. Det måste prägla hela organisationens arbete på dju-
pet. LO gör ett bra arbete i dag med att ta fram ett stort antal välunder-
byggda rapporter och utredningar. I förhållande till det stora antalet rap-
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porter och med tanke på LOs storlek borde det vara rimligt att man skulle 
kunna höras och synas betydligt mer än vad man gör i dag. LO måste också 
utreda om man använder de samlade resurserna på rätt sätt. LO bör därför 
se över hur den centrala organisationen ska vara uppbyggd för att lyckas 
med detta. Gamla kulturer som sitter i väggarna måste vi våga ifrågasätta. 
LO bör utreda om ett närmare strategiskt samarbete med de andra fackliga 
centralorganisationerna skulle kunna gynna medlemmarna.

LO måste på ett tydligare sätt kunna vara med i debatten och se över 
formerna för den facklig-politiska samverkan. Finns det andra sätt att jobba 
fackligt/politiskt än vad som görs i dag? Vi tror att det finns fördelar med 
tydligare roller mellan Socialdemokraterna och LO. På det sättet skulle det 
kunna skapas en dynamik mellan de båda organisationerna som skulle kunna 
utveckla politiken till fördel för LO-förbundens medlemmar.

Vi menar därför att den nya LO-ledningen omedelbart efter tillträde 
bör tillsätta en utredning där LO ser över sin roll och sitt uppdrag i motio-
nens anda.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs nya ledning tillsätter en utredning för att se över LOs framtida roll 

och uppdrag.

13.54
Nya tider, nya idéer, nya arbetssätt
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik

Den fackliga verksamheten har i Sverige liksom i övriga Europa allt svårare 
att behålla och nyrekrytera medlemmar. Arbetsmarknaden har förändrats 
vilket bland annat medfört att det blivit mindre av industrier, den klas-
siska basen för facklig rekrytering, och mera av privat tjänstesektor med 
små och utspridda arbetsplatser. Kapitalet har internationaliserats vilket 
innebär stora förändringar för spelreglerna på arbetsmarknaden. Nya för-
utsättningar och spelregler på arbetsmarknaden medför ofta nya arbetssätt 
för arbetsmarknadens parter. Därför vore det angeläget att fackförenings-
rörelsen börjar se över sin verksamhet och eventuellt prövar nya arbetssätt. 
Frågor om hur facket ska arbeta och med vad bör därför ställas till kritisk 
granskning. För detta krävs det en idédebatt med ett debattklimat som 
präglas av öppenhet. Konkret innebär detta bland annat att alla former av 
fackliga arbetsmetoder och målsättningar ska kunna analyseras, problema-
tiseras och kritiseras.

Vi föreslår
att LO verkar för att få fram idédebatter om hur facket ska arbeta och med 

vad facket ska arbeta,
att idédebatten ska kunna utvecklas på flera olika nivåer, innebärande likväl 

ute på arbetsplatserna som bland intellektuella samt
att idédebatten karaktäriseras av öppenhet där alla tankar om hur facket 

ska arbeta och med vad facket ska arbeta ska vara öppna för analysering, 
problematisering och kritisk reflektion.
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13.55
Handlingsplan för förstärkning av LOs medlemsnära arbete
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik

LO-ledningen lever inte alltid upp till de krav som vi medlemmar har rätt 
att kräva. Ledningen för LO (däribland även olika förbundsrepresenter) 
sitter på en mängd olika poster där de ska företräda våra intressen, både 
nationellt och internationellt.

Dessa mängder av uppdrag medför med nödvändighet att alla uppdrag 
inte kan skötas med en hundraprocentig omsorg. Man tar kanske lite lätt 
på uppdraget och nöjer sig med att vara med på sammanträdena och lyfta 
arvodet. Vi har själva sett exempel på att representanter i till exempel Fo-
ras styrelse är dåligt insatta och inte förstår hur de ska försvara medlem-
marnas intressen.

I en situation där allt fler ifrågasätter det fackliga medlemskapet är det av 
synnerlig vikt att det i varje läge är medlemmens intressen som står i cen-
trum. Våra högsta representanter, med en i vissa avseenden stor makt, måste 
utnyttja sin position till att i varje läge verka för villkoren i bred bemärkelse. 
Så är det tyvärr inte idag. Är till exempel Medlems-el medlemmarnas bästa 
val? Och hur är det med medlemslånen? Är dessa marknadens bästa val 
för LO-medlemmen? Behöver man ens vara medlem för att erhålla dessa?

Vi anser att LO måste utarbeta en handlingsplan som innebär att LOs 
arbete förändras så att medlemmarnas intressen tas tillvara på ett bättre sätt 
än idag. En sådan plan kan till exempel innehålla ett förslag till breddning 
av uppdragen, att varje uppdrag har en klar uppdragsbeskrivning, att det ska 
bli en större transparens mellan LOs representation och de olika medlems-
förbunden och deras medlemmar (öppenhet, redovisning, stå till svars för 
fattade beslut och så vidare). En sådan förändring skulle medföra två vik-
tiga framsteg. Dels att medlemmarnas villkor med stor sannolikhet skulle 
bli bättre, dels att förtroendet för den högsta fackliga ledningen skulle öka.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att anta ett förslag om utarbetande av en åtgärdsplan för att åstadkomma 

en förändring i motionens inriktning.
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Utlåtande
Motionerna 13.51–13.55

13.51

att tillsätta en utredning för att anpassa organisationen till en organisation för ett 

framtida starkt fackförbund.

13.52

att LOs styrelse snarast tillsätter en utredning för att se över LOs framtida roll och upp-

drag,

att utredningen ska arbeta skyndsamt samt

att LOs styrelse ges mandat att besluta om nödvändiga förändringar utifrån de förslag 

som utredningen lämnar.

13.53

att LOs nya ledning tillsätter en utredning för att se över LOs framtida roll och uppdrag.

13.54

att LO verkar för att få fram idédebatter om hur facket ska arbeta och med vad facket 

ska arbeta,

att idédebatten ska kunna utvecklas på flera olika nivåer, innebärande likväl ute på 

arbetsplatserna som bland intellektuella samt

att idédebatten karaktäriseras av öppenhet där alla tankar om hur facket ska arbeta 

och med vad facket ska arbeta ska vara öppna för analysering, problematisering 

och kritisk reflektion.

13.55

att anta ett förslag om utarbetande av en åtgärdsplan för att åstadkomma en föränd-

ring i motionens inriktning.

I motionerna under avsnittet ”Organisationsfrågor” riktas blickarna framåt med tan-

kar och förslag om hur LOs och LO-förbundens verksamhet kan utvecklas i framtiden. 

utgångspunkt tas i dagens problem med färre medlemmar och svagare legitimitet för 

facket. en förändrad arbetsmarknad med otryggare anställningar har gjort att orga-

nisationen ibland inte upplevs ha följt med när det gäller att företräda medlemmarna. 

den styrka som finns i en borgerligt dominerad media och opinionsbildning ställer 

samtidigt krav på mobilisering av en facklig motvikt.

det finns anledning att vi i vårt arbete utgår från de problem och brister som påver-

kar oss som facklig rörelse. Samtidigt bör även framgångsfaktorer och styrkor lyftas 

fram för att ge en komplett bild. det är viktigt att lyfta fram att solidariteten mellan lön-

tagare är stor, vilket är avgörande för ett framgångsrikt fackligt arbete. undersökningar 

visar att en majoritet av alla anställda tycker att löneskillnaderna är för stora, både 

mellan kvinnor och män och mellan olika yrkesgrupper. när arbetsgivarna har angripit 

kollektivavtalen och de centrala förhandlingarna och i stället talat om att lönen ska 

sättas på företagen, mellan chef och anställd, har vi kunnat peka på ett starkt stöd för 

centrala förhandlingar.

fackföreningsrörelsen har en viktig roll också i framtiden. där är en huvuduppgift 
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att träffa kollektivavtal med arbetsgivare om löner och andra anställningsvillkor. 

Styrkan kommer ur en hög organisationsgrad. Om vi inte klarar det så har vi inte heller 

kraften att vara en progressiv samhällsaktör, något som är oerhört viktigt i ett Sverige 

där klyftorna växer och orättvisorna ökar. LO och LO-förbunden behöver därför stärka 

sina roller och organisationer sett till dessa uppgifter.

Motionerna har också förslag med bäring på hur den fackliga rörelsen ska utvecklas 

mot ett starkare medlemsfokus. här ligger en viktig uppgift att stärka medlemskapets 

värde, att underlätta rekrytering av nya medlemmar och att värna legitimiteten för 

facket.

Motion 13.51 föreslår att en utredning tillsätts för att anpassa organisationen för 

ett framtida starkt fackförbund. här framhålls att tidigare sammanslagningar har gett 

problem med gränsdragningar och därmed skapat en alltför stor variation i medlems-

värdet beroende på vilket förbund man tillhör.

Styrelsen menar att det finns kloka perspektiv i motionens anslag och problembe-

skrivning. frågor om hur den fackliga rörelsen ska stärka sitt värde för sina medlemmar 

är en överlevnadsfråga som handlar om legitimiteten för fackföreningsrörelsen. en 

förändrad arbetsmarknad har skapat otydliga gränssnitt för den enskilde, vad gäller 

det fackliga medlemskapet. det finns på det regionala och lokala planet olika variatio-

ner i LO-förbundens styrka. Som framhålls i motionen har också organisationsgraden 

minskat, inte minst efter den borgerliga regeringens höjningar av avgiften till a-kassan. 

regeringens förändrade regler på arbetsmarknaden har därtill bidragit till att antalet 

otrygga anställningar har ökat, med korta vikariat och bemanningsjobb. detta har sla-

git hårt mot dem som är nya på arbetsmarknaden, främst ungdomar och invandrare.

Styrelsen är dock inte beredd att tillstyrka motionens krav om ett enda förbund. det 

är en alltför omfattande fråga som, om den ska prövas, måste komma från en bred 

krets av förbund. dock bör den beskrivning av verkligheten som förslaget bygger på, 

tas tillvara när vi utvecklar LOs och förbundens verksamhet och organisation.

I motion 13.52 från sex olika förbund framförs förslaget att LO tillsätter en utredning 

för att se över sin framtida roll och uppdrag, att utredningen ska arbeta skyndsamt, 

samt att LOs styrelse ges mandat att besluta om nödvändiga förändringar utifrån de 

förslag som utredningen lämnar. I sin helhet är motionen ett viktigt bidrag till en dis-

kussion om LOs och förbundens framtida uppgifter och utmaningar.

I motionen framförs att LOs roll ska förändras från att vara förhandlande part på 

arbetsmarknaden till att vara mer av opinionsbildare. LOs roll och uppgift är enligt 

stadgarna båda delarna. LO ska enligt sina stadgar bland annat ”tillvarata arbetsta-

garnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet” LO ska också ”i övrigt 

verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demo-

krati präglad av jämlikhet och jämställdhet”. det första uppdraget ställer krav på att 

LO har en stark position i de avtalsförhandlingar som bedrivs med arbetsgivaren, om 

utrymme för löner och andra anställningsvillkor. det andra uppdraget förutsätter att LO 

kan påverka politiska beslutsfattare.

Grunden för det politiska arbetet är en facklig-politisk samverkan med det social-

demokratiska partiet, men också att LO kan påverka beslutsfattare i stort. där ligger 

också en uppgift i att vinna stöd hos ett flertal i väljarkåren för angelägna förbättringar 

för löntagarna. Ska det lyckas krävs en stark organisation med hög organisationsgrad, 

en kompetent och effektiv organisation på alla nivåer samt en väl utvecklad opinions-

bildande roll.
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när det gäller LOs förmåga att nå ut medialt är utmaningen inte främst att synas mer 

utan att synas på ”rätt sätt” och i rätt frågor.

förutsättningarna för ideella organisationer att arbeta förändras. det traditionella 

folkrörelsearbetet påverkas när nya medier och sätt att kommunicera på Internet blir 

en allt viktigare utgångspunkt för olika påverkansrörelser. vi ser det som möjligheter 

för dialog, för stöd och hjälp till medlemmar och som en del i en övergripande kommu-

nikation. de sociala medierna är möjligen i sin linda, men inte minst hos bloggarna är 

LO en ofta given källa att länka till och citera. det handlar både om arbetsmarknadsfrå-

gor i stort och om mer specifika avtalsrörelsefrågor.

arbete pågår löpande på LO för att stärka opinionsbildningen. under 2011 behand-

lade styrelsen en medie- och opinionsbildningsutredning, där vi tillsammans med 

förbunden bland annat gjorde analyser av vårt opinionsbildande arbete. en av utgångs-

punkterna var att förhålla sig till det nya medielandskap som vuxit fram, med andra 

kanaler än de traditionella och att ta del av information och nyheter, inte minst på 

Internet.

det är avgörande för vår framgång, som facklig rörelse, hur vi använder gemen-

samma resurser och att det finns en väl fungerande organisation på alla nivåer. det 

är angeläget att löpande översyner görs och att organisationen alltid anpassas efter 

resurser och behov. något särskilt uppdrag om detta bör, som anges i motionen, inte 

ges i det här sammanhanget.

LO har idag ett väl fungerande samarbete med såväl enskilda fack som andra orga-

nisationer i den fackliga världen. ett mycket nära samarbete finns framför allt på den 

internationella arenan med såväl TcO som SacO. vi bör utveckla vårt samarbete inom 

fackföreningsrörelsen, men också med organisationer som på annat sätt står oss nära.

Motionen tar också upp den facklig-politiska samverkan. frågan behandlas på kon-

gressen under annan motionsrubrik. I detta avsnitt behandlar vi organisationsfrågor.

Motion 13.52 föreslår att utredningen ska göras skyndsamt och att LOs styrelse ska 

få mandat att ta ställning till förslagen. vi menar att det mot bakgrund av att en hel del 

redan är gjort är möjligt att ta fram en utredning snabbt men det kan inte vara ett själv-

ändamål. I det fall utredningen bedömer att stadgeförändringar krävs, ska det hanteras 

i en särskild ordning inför nästa LO-kongress. därför föreslås den att-satsen i motionen 

besvarad.

LOs styrelse föreslås i motion 13.52 tredje att-satsen få mandat att besluta i frågan. 

det kan inte uteslutas att en utredning landar i förslag som ska påverka stadgarna och 

således avgöras av en LO-kongress, inte direkt av styrelsen. av det skälet föreslås att 

den tredje att-satsen anses besvaras.

Motion 13.53 från Kommunal och handels är till sitt innehåll likalydande med motion 

13.52 med förslag om en utredning. dock är det konkreta förslaget i att-satsen riktat 

till en ny LO-ledning. Kongressen har att rikta sina uppdrag till LOs styrelse. Med den 

formella hänvisningen föreslås motionen besvarad, även om den till sitt innehåll är lika 

angelägen som den tidigare motionen.

Motion 13.54 föreslår att LO ska verka för att få fram idédebatter, om hur facket ska 

arbeta och med vilka frågor. Idédebatten ska, menar motionärerna, kunna utvecklas 

på flera olika nivåer, såväl ute på arbetsplatserna som bland andra intellektuella. 

debatten bör också, enligt motionärerna, karaktäriseras av öppenhet där alla tankar 

ska vara öppna för analys, problematisering och kritisk reflektion.

Styrelsen menar att motionen är ett viktigt bidrag till ett fortsatt fackligt utveck-
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lingsarbete. centralt försöker vi bli bättre på att prioritera områden i vår verksamhets-

planering och därmed få ett starkare genomslag. Inom området opinionsbildning har 

en rad angelägna satsningar initierats och beslutats.

Idédebatt, som begrepp, avser ofta de mer ideologiska diskussionerna. I motionen 

används begreppet snarare i organisatorisk mening, för att peka på vikten av att med-

lemmar och andra, i en debatt får ge sina perspektiv på ett förändrat samhälle.

Motionären menar att diskussionerna om detta ska föras både på arbetsplatser och 

i intellektuella kretsar. Styrelsen menar att det är angeläget, men vill också framhålla 

att det är viktigt att sprida diskussionerna också i de nya medier som finns. Många 

av LO-förbundens medlemmar, som bär på idéer och erfarenheter som är värdefulla 

i arbetet, finns bland annat på facebook, på Twitter och som bloggare. I dessa nya 

medier måste vår framtidsdiskussion också lyftas, inte enbart för att ha dialog med 

medlemmar, utan också som en illustration på en öppen och utåtriktad facklig rörelse. 

Styrelsen menar att motionen, med dessa kommentarer, bör bifallas.

Motion 13.55 föreslår en åtgärdsplan för att LO, i olika uppdrag internationellt och 

nationellt, ska bli bättre på att ta tillvara medlemmarnas intressen. Motionärerna 

vill här se en breddning av uppdragen, tydliga uppdragsbeskrivningar och en större 

öppenhet. Motionärerna menar att detta kan vara något som leder till förbättrade vill-

kor för medlemmarna, men också för att öka förtroendet för den fackliga ledningen.

att företräda medlemmarna ställer höga krav. det handlar om förtroende och om att 

utkräva ansvar av de valda företrädarna. Styrelsen menar att den grundsynen i mycket 

hög grad finns hos de representanter som företräder oss i viktiga organ. Samtidigt 

är frågan alltid aktuell och förbättringar alltid angelägna. för att stärka alla dem som 

har att representera LO i olika sammanhang, har några viktiga åtgärder gjorts under 

senare år.

Kongressen 2008 beslutade om åtgärder syftande till ett stärkt fackligt ägaransvar. 

bland annat skulle tydliga riktlinjer tas fram för bolagsstyrning i de styrelser där LO 

verkar. Som uppföljning till kongressbesluten, antog LOs representantskap i maj 2009 

en reviderad ägarpolicy. LOs policy ska fungera som en vägledning till fackliga per-

soner med styrelseuppdrag eller ägarinflytande, när de utövar makt över fackets och 

medlemmarnas kapitalplaceringar. Sedan kongressen 2008 har LOs placerings- och 

bolagsstyrelsekommitté inrättats. Kommittén består av företrädare för LO och förbun-

den och leds idag av LOs avtalssekreterare.

LOs policy för bolagsstyrning ska präglas av öppenhet och ha en etisk linje som 

upprätthåller det fackliga ägarintresset av en bra förvaltning. policyn ska användas för 

att säkerställa att bolag sköts på ett för ägarna så effektivt sätt som möjligt, eller i de 

fall där ägarna representerar ett kollektiv, så effektivt som möjligt ur kollektivets, till 

exempel spararnas eller de försäkrades, synvinkel. andemeningen i motion 13.55 har 

med detta kunnat infrias av redan fattade beslut och åtgärder.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 13.52 första att-satsen och 13.54,

att anse motionerna 13.52 andra och tredje att-satsen och 13.53 besvarade samt

att avslå motionerna 13.51 och 13.55.
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I debatten deltog
Lars-Göran Johansson, Pappers
Anders Berg, Transport
Hans Öhlund, Fastighets
Jan Johansson, IF Metall
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen

Följande förslag förelåg
 – Styrelsen utlåtande,
 – Lars-Göran Johansson, Pappers yrkande om att besvara motion 13.55,
 – Anders Berg, Transports yrkande om bifall över motion 13.51,
 – Hans Öhlund, Fastighets yrkande om bifall över motion 13.52 första att-
satsen,

 – Jan Johansson, IF Metalls yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över 
motion 13.54,

 – Wanja Lundby-Wedin, styrelsens yrkade om bifall till Lars-Göran Johans-
son yrkande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Mediestrategi

Motionerna 13.56–13.60

13.56
Ökad samordning av LOs informationsresurser
Industrifacket Metall

LO och förbunden har under de senaste åren genomfört två utredningar 
angående LO och förbundens opinionsbildning. Det är bra. Den senaste 
utredningen som antogs av LOs styrelse 2011 hade namnet Utredning om 
att utveckla nyhetsförmedling och opinionsbildning inom LO och förbun-
den. I denna utredning gjordes ett gediget arbete och mycket bakgrunds-
material finns.

I hög grad speglar utredningen de samordningsvinster som kan finnas 
för förbunden, till exempel gemensamma upphandlingar av omvärldsbevak-
ning och reklambyråtjänster. Utredningen pekar också på möjligheten för 
förbunden att samordna resurser för en gemensam webbredaktion och för 
förbundstidningarna att samla produktionen i ett mediehus.

En utredning kan inte greppa alla frågor. Det som nu behöver läggas till 
de tidigare utredningarna är den roll LO centralt har i opinionsbildningen, 
utöver bidrag till externa aktörer som Dagens Arena och projekt som kan 
skapas via initiala bidrag från möjlighetskapitalbolaget.

Det är angeläget att öka informationen till de förtroendevalda i LO-för-
bunden. De förtroendevaldas kunskaper är helt avgörande för facklig fram-
gång och för facklig debatt på arbetsplatserna. Mycket av det material som 
produceras av LOs kommunikationsenhet har olika grupper av förtroende-
valda som målgrupp. Detsamma gäller LO-Tidningen (framgent Arbetet).

I det redaktionella uppdrag som tidningen har står att målgruppen är 
fackligt förtroendevalda samt att tidningen ska ge sina läsare nya insikter 
och kunskaper så att de självständigt kan orientera sig och fatta beslut. Tid-
ningen ska vidare ge förtroendevalda goda kunskaper om de fackliga orga-
nisationernas ställningstaganden och motiven för dessa.

LOs tidning till förtroendevalda har därmed delvis samma uppdrag som 
LOs kommunikationsenhet, det är därmed två ben som borde gå åt samma 
håll. Men utan samordning går man lätt i otakt och förlorar rationella möj-
ligheter.

Det borde därför, med rationellt utnyttjande av resurser, finnas en sam-
ordning mellan LOs kommunikationsenhet och LOs tidning till förtroen-
devalda.

Det finns många exempel där material på arbetsplatsen och en tidning 
hem i brevlådan kan komplettera varandra och stimulera till både debatt 
och nya insikter. Det kan exempelvis vara inför en kongress, inför val- och 
avtalsrörelser eller vad gäller ekonomisk politik och vad finansmarknadens 
agerande betyder för jobben. En samverkan och gemensam plan för tryckt 
material, annonser, sociala medier, hemsidor, LOs pressekreterare och LOs 
tidning ökar naturligtvis slagkraften. Därmed kan kommunikationsarbetet 
effektivare stödja våra mål om att förbättra medlemmarnas villkor.
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Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att tillsätta en utredning som ska se över hur LOs kommunikationsenhet 

och LOs tidning Arbetet kan samverka för att nå ökad synergieffekt och 
slagkraft,

att representanter för LOs kansli, tidningen Arbetet och förbunden ska 
ingå i utredningen samt

att utredningen ska vara klar senast i december 2012 och presenteras på LOs 
representantskap våren 2013.

13.57
Opinionsbildning
Byggnadsarbetareförbundet, GS, Industrifacket Metall Byggnads Öst, GS avd 
8, Östergötland, IF Metall avd 22, Sörmland

En av LOs arbetsuppgifter är att vara opinionsbildande. I LOs stadgar står: 
”LO har, såsom den gemensamma organisationen för de samverkande för-
bunden till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden 
att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom nä-
ringslivet.” 

Med anledning av detta menar vi att det är oerhört viktigt att LO snabbt 
tar fram en mediestrategi, inte enbart gällande storstäder utan även regio-
nalt/lokalt. Valet vinns inte sista månaden, inte heller enbart i storstäderna. 
Det är av stor vikt att LO syns (och hörs) i hela landet.

Vi föreslår LO-kongressen besluta
att en mediestrategi tas fram som säkerställer ett synligt LO lokalt i alla 

kommuner,
att strategin ska vara klar och börja användas senast sommaren 2013,
att det tydliggörs vad LO och de olika politiska partierna står i de för arbe-

tarrörelsen viktiga frågorna,
att ledande LO-företrädare syns mer i opinionsarbetet och synliggör de 

fackliga kraven samt
att ledande LO-företrädare syns mer i debatten, gemensamt med det Soci-

aldemokratiska partiet.

13.58
Media
Hotell och Restaurang Facket avd 20, Nord

Sedan en längre tid har olika aktörer tagit en alltför stor del av informa-
tionssamhället och media i synnerhet, i ett rejält grepp. Dessa aktörer har 
fört samhällsdebatten och strömningar i samhället in på ett individfoku-
serat spår som leder bort från ett solidariskt tänkande vilket tyvärr vrider 
klockan tillbaka till de problem vårt land tyngdes av innan Landsorganisa-
tionen (LO) bildades.

Ansvaret för det goda samhället ersätts med en uppiskad stämning och 
en fullskalig vridning bort från ett omhändertagande och bort från stöd-
jande idéer och influenser.
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För att balansera upp ordets makt till en god och ansvarsfull upplysning 
med kunskapshumanistisk och människovänlig syn.

Därför föreslår vi
att LO möjliggör och verkar för att aktivt starta och driva en nationell ra-

diostation,
att LO möjliggör och verkar för att aktivt starta och driven nationella ra-

diosändningar samt
att LO möjliggör och verkar för att aktivt starta och driva en TV-station, 

alternativt en TV-kanal.

13.59
En bättre regional medie- och opinionstrategi
SEKO Södra

Debatten i samhället får fler och fler inslag. Förslag och utspel avlöser var-
andra i allt snabbare takt.

Vår motpart (ibland motståndare) är väldigt strukturerad när de presen-
terar utspel eller rapporter. De flesta rapporter från Svenskt Näringsliv åt-
följs av planerade debattartiklar från lokal företrädare. Ibland tillsammans 
med en lokal presskonferens.

Tillsammans har LO och LO-förbunden kommit överens om att det är 
LO som ska sköta det mesta av utredningar och rapporter. Detta är bra, ef-
tersom det samlar kompetens på ett ställe och hushållar med våra gemen-
samma medel på ett bra sätt.

Vad vi däremot inte har funderat på, är hur vi ska få ut budskapet som 
vi efter mycket möda arbetat fram. Nu är det upp till förbunden eller LO-
distrikten att reagera och skapa opinion, ofta helt oförberedda.

Ibland kommer ett utspel från LO väldigt snabbt. Ibland släpps en ut-
redning, som det jobbats väldigt länge med utan förvarning. I båda fallen 
är tanken god. Men ingen har tänkt tanken på hur utredningar och utspel 
på ett strukturerat sätt ska kunna presenteras lokalt.

Här skulle en turné med LO-ekonomer, LO-utredare och LOs styrelse 
kunna göra presentationerna lokalt ute i landet på flera ställen samtidigt. 
Powerpoint-presentationer skulle kunna bifogas för egna lokala presskon-
ferenser i samband med utredningar. Talarförmedlingen skulle kunna åter-
uppstå i form av en databas, där vi samlar namnen på personer som skulle 
kunna presentera ett visst ämne, utspel eller rapport. Allt som görs för att 
förbättra ett lokalt opinionsarbete är välkommet och nödvändigt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram ett antal rapporter per år som är nedbruten till regionala 

eller lokala siffror. Detta för att bättre kunna presentera rapporterna 
lokalt för media, beslutsfattare, förbundsavdelningar och allmänheten 
samt

att LO tar fram en stategi i samarbete med LO-distrikten på hur utspel 
och rapporter i god tid ska förankras och kunna presenteras lokalt, för 
förbund, LO-distrikt och LO-fack.
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13.60
Opinionsbildning i LO-distrikten
Målareförbundet avd 4, Målarfyran

LO har en viktig roll att bedriva opinionsbildning. På LO har vi utredare som 
släpper rapporter om arbetsmarknaden och arbetsliv. Rapporterna släpps 
ofta på centrala pressträffar där riksmedier är inbjudna. 

Den nyhetsrapportering som många av våra medlemmar och målgrup-
per nås av är lokalmedier ute i våra LO-distrikt. Där även en stor del av 
opinionsbildningen sker. Vi anser därför att det är eftersträvansvärt att 
strategiskt viktiga rapporter kan presenteras med nedbrutna resultat och 
regionala slutsatser så LO-distrikten kan använda den kompetens som LO 
besitter i sin lokala opinionsbildning.

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi att LO-kongressen beslutar:
att LO minst två gånger årligen presenterar rapporter/utredningar med lo-

kalt nedbrutet material till LO-distrikten för effektiv opinionsbildning 
lokalt samt

att ovanstående att-sats verkställs senast ett år efter kongressens beslut.

Utlåtande
Motionerna 13.56–13.60

13.56

att tillsätta en utredning som ska se över hur LOs kommunikationsenhet och LOs tid-

ning arbetet kan samverka för att nå ökad synergieffekt och slagkraft,

att representanter för LOs kansli, tidningen arbetet och förbunden ska ingå i utred-

ningen samt

att utredningen ska vara klar senast i december 2012 och presenteras på LOs represen-

tantskap våren 2013.

13.57

att en mediestrategi tas fram som säkerställer ett synligt LO lokalt i alla kommuner,

att strategin ska vara klar och börja användas senast sommaren 2013,

att det tydliggörs vad LO och de olika politiska partierna står i de för arbetarrörelsen 

viktiga frågorna,

att ledande LO-företrädare syns mer i opinionsarbetet och synliggör de fackliga kraven 

samt

att ledande LO-företrädare syns mer i debatten, gemensamt med det 

Socialdemokratiska partiet.

13.58

att LO möjliggör och verkar för att aktivt starta och driva en nationell radiostation,

att LO möjliggör och verkar för att aktivt starta och driven nationella radiosändningar 

samt
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att LO möjliggör och verkar för att aktivt starta och driva en Tv-station, alternativt en 

Tv-kanal.

13.59

att LO tar fram ett antal rapporter per år som är nedbruten till regionala eller lokala 

siffror. detta för att bättre kunna presentera rapporterna lokalt för media, besluts-

fattare, förbundsavdelningar och allmänheten samt

att LO tar fram en strategi i samarbete med LO-distrikten på hur utspel och rapporter 

i god tid ska förankras och kunna presenteras lokalt, för förbund, LO-distrikt och 

LO-fack.

13.60

att LO minst två gånger årligen presenterar rapporter/utredningar med lokalt nedbrutet 

material till LO-distrikten för effektiv opinionsbildning lokalt samt

att ovanstående att-sats verkställs senast ett år efter kongressens beslut.

vi upplever idag en djupgående förändring av informationsteknologin, en förändring 

som ger upphov till nya medievanor och därmed skapar nya förutsättningar för all 

opinionsbildning. detta är en utveckling som innebär både möjligheter och utmaningar. 

fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser kan idag nå ut med sitt budskap på 

många andra sätt än genom traditionella medier. Genom Internet kan människor också 

bygga nätverk med likasinnade och komma till tals i samhällsdebatten, även utan de 

stora ekonomiska resurser som ofta krävdes tidigare. utvecklingen utmanar samtidigt 

etablerade hierarkier. Ledningarna i fackliga organisationer, partier och folkrörelser 

måste vara beredda på att i större utsträckning än tidigare granskas och ifrågasättas 

av medlemmar som är skickliga på att använda nya medier.

det var bland annat mot denna bakgrund som styrelsen 2009 beslutade att tillsätta en 

utredning om att utveckla nyhetsförmedling och opinionsbildning inom LO och förbunden. 

utredningens slutsatser presenterades 2011 och innebar bland annat att vi ytterligare 

måste stärka och utveckla vår egen opinionsbildning i alla medier, att vi behöver fler själv-

ständiga röster som står upp för fackföreningsrörelsens värderingar och att vi behöver en 

god journalistik som tar sin utgångspunkt i arbetslivet, i förbundens medlemmars verklig-

het. Mot denna bakgrund lämnade utredningen en rad förslag vilka antogs av styrelsen.

flera av motionerna lyfter särskilt fram den viktiga roll som LO-Tidningen, numera 

arbetet, har. Motion 13.56 föreslår en utredning om hur LO-Tidningen/arbetet och LOs 

kommunikationsenhet kan samordnas för att ge ökade synergieffekter och därmed en 

ökad slagkraft i samhällsdebatten. ett argument som motionären även anför för detta, 

är att kommunikationsenheten och tidningen delvis har samma uppdrag. Styrelsen 

menar dock att uppdragen på grundläggande punkter sedan länge skiljer sig åt.

I fackföreningsrörelsens barndom fungerade våra tidningar huvudsakligen som led-

ningarnas informationskanal till medlemmarna. under 1970-talet ledde en förändrad 

syn på journalistik till att tidningarna fick en mer fristående roll samtidigt som LO och 

förbunden byggde upp egna enheter för information och kommunikation. Journalistik 

och information skildes därmed åt, men fortsatte att komplettera varandra.

LOs kommunikationsenhets uppdrag är att bedriva opinionsbildning. 

Opinionsbildning definieras enligt medieutredningen som syftande till att ”påverka 

medlemmar och andra att sluta upp bakom en organisations värderingar, ståndpunkter 
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och förslag”. det ligger i sakens natur, att en sådan verksamhet inte kan vara självstän-

dig i förhållande till organisationen.

LO-Tidningens/arbetets uppdrag är att vara en oberoende journalistisk produkt, 

som speglar samhället och arbetslivet ur medlemmarnas perspektiv. LO-Tidningens/

arbetets redaktionella uppdrag, som det formulerats av styrelse, är att ”opartiskt beva-

ka och kritiskt granska förhållanden av betydelse för förbundsmedlemmarnas levnads-

villkor”. Tidningen har vidare till uppgift att ”granska fackföreningsrörelsens beslut och 

verksamhet” och ska ”vara en mötesplats med högt i tak för diskussion och debatt”.

LO-Tidningen/arbetet är idag en respekterad röst inom svensk arbetsmarknadsjourna-

listik och citeras ofta i andra medier. det är just genom att tidningen inte uppfattas som 

ett organ för LOs ledning, eller som en del av LOs vanliga kommunikationsverksamhet, 

som den kan bibehålla denna journalistiska trovärdighet. för att trovärdigheten ska kunna 

upprätthållas krävs givetvis att tidningen håller en fortsatt hög kvalitet, med en seriös 

och saklig journalistik. Man ska kunna lita på det som skrivs i LO-Tidningen/arbetet.

efter förslag från utredningen om att utveckla vår nyhetsförmedling och opinions-

bildning, beslutade styrelsen dessutom 2011 att utreda hur LO och förbunden skulle 

kunna samla produktionen av sina tidningar i ett gemensamt mediehus. en sådan sam-

ordning skulle vara svår att förena med att samtidigt samordna LO-Tidningen/arbetet 

med LOs kommunikationsenhet.

Motionerna 13.57, 13.59 och 13.60 tar upp vikten av en mediestrategi som gör LO 

synlig över hela landet, bland annat genom att fler av LOs rapporter och utredningar 

bryts ned till lokala siffror och fakta. Motion 13.57 betonar också vikten av att LOs före-

trädare syns mer i debatten.

Styrelsen delar motionärernas uppfattning. vad gäller ett ökat genomslag i media 

för LOs företrädare är detta något som redan nu är en prioriterad uppgift för LOs press-

senhet. det är inte alltid helt lätt att få det genomslag vi kanske önskar, i det starkt bor-

gerliga medieklimat som råder, men man bör samtidigt komma ihåg att LO enligt alla 

mätningar idag har ett klart större genomslag i media än andra fackliga organisationer.

vad gäller lokal och regional opinionsbildning så arbetar LO med detta sedan länge, 

i nära samarbete med LO-distrikten. här finns dock utrymme för ökade insatser. Man 

bör samtidigt vara medveten om att detta också är en kostnadsfråga. för att en under-

sökning ska kunna brytas ner till relevanta siffror, regionalt eller lokalt, krävs ett myck-

et stort underlag, till exempel genom fler intervjupersoner. ambitionen är dock viktig, 

varför vi tror att motionärernas förslag om en särskild mediestrategi för ökad lokal och 

regional förankring är en god idé.

Motion 13.58 föreslår att LO arbetar för att starta nationella radio- och Tv-stationer. 

denna fråga diskuterades redan i LOs medieutredning 2008 och övervägdes då noga. 

utredningen, liksom styrelsen, kom dock fram till att en sådan satsning skulle vara 

förenat med så stora kostnader, för LO och förbunden, att den inte var realistisk. 

Styrelsen gör fortfarande den bedömningen. vi tror att de resurser vi har vad gäller 

opinionsbildning kan användas på effektivare sätt, inte minst mot bakgrund av den nya 

tekniken och det kraftigt förändrade medielandskapet

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 13.59 andra att-satsen,

att anse motionerna 13.57, 13.59 första att-satsen och 13.60 besvarade samt

att avslå motionerna 13.56 och 13.58.
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I debatten deltog
Monika Theodorsson, IF Metall
Peter Holkko, SEKO
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Monika Theodorsson, IF Metalls yrkande om bifall över motion 13.56,
 – Peter Holkko, SEKOs yrkande om bifall över motion 13.59

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande
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Information, opinion

Motionerna 13.61–13.75

13.61
Protestdag mot den borgerliga regeringen
Handelsanställdas Förbund avd 20 , Stockholm och avd 24, Göteborg

Långvariga borgerliga regeringsinnehav är ohälsosamt för arbetarrörelsen, 
låg- och medelinkomsttagare och samhället i stort.

Brittiska LO (TUC) nästan halverades under de 16 år av konservativt 
styre med Thatcher och Major. Fackliga och sociala rättigheter för vanliga 
arbetare marginaliserades. Den svenska borgerliga regeringen har samma 
mål, även om den inte använder samma direkt konfrontativa metoder. Där-
för är det viktigt att LO gör frågan om regeringsskifte 2014 till en priorite-
rad arbetsuppgift.

En viktig orsak till att skadeverkningarna hos den borgerliga regeringen 
Bildt (1991–1994) kunde begränsas till en mandatperiod var aktiva och ljud-
liga folkliga protester som satte kritisk belysning på regeringen. LO spelade 
en viktig roll i dessa protester när man utlyste Rättvisedagen den 6 oktober 
1992 och 1993. Dessa dagar samlades mellan 100 000 och 200 000 människor 
i LO-ledda protester mot den borgerliga regeringen och visade att missnöjet 
var omfattande. LOs aktiva roll ledde också till att den samlade fackliga or-
ganisationsgraden ökade från 81 procent till 84 procent under den borgerliga 
regeringen, istället för den befarade motsatta trenden.

Detta påverkade också den allmänna debatten och undergrävde förtro-
endet för den borgerliga regeringen. De LO-ledda protesterna krattade ma-
negen för regeringsskiftet 1994. Det är viktigt att missnöje kommer till ut-
tryck, och att det gör det på ett positivt och organiserat sätt. Missnöje som 
lämnas åt slumpen leder oftast till desillusionering, intolerans, rasism och en 
mottaglighet för (höger)populism som till exempel Ny Demokrati och SD.

Det är därför hög tid att LO åter kallar till Rättvisedagar i protest mot 
den borgerliga regeringen. LO är den i särklass största organisationen, alla 
kategorier, för vanliga människor som drabbas negativt av den borgerliga 
regeringen. LO har därför en ansvarsfull roll att vara den ledande opponen-
ten mot den borgerliga regeringen i alla de frågor medlemmarna drabbas 
negativt av regeringens politik.

LO bör också vara den ledande och samlande kraften i det organiserade 
uttrycket för missnöjet mot den borgerliga regeringen. Att åter kalla till 
Rättvisedagar skulle vara ett sätt att uppfylla den målsättningen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att frågan om regeringsskifte 2014 är en prioriterad arbetsuppgift för LO 

samt
att LO kallar till och organiserar Rättvisedagar i motionens anda.
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13.62
LO måste ta strid mot borgarna
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Skåne

Valresultatet innebär tyvärr fyra år till med en borgerlig regering. Det kom-
mer att innebära en politik som dels kommer att slå hårt mot våra medlem-
mar, och dels mot oss som facklig organisation.

Ett stort problem är att cirka 20 procent av de LO-medlemmar som ti-
digare röstat rött, i stället röstade på Moderaterna i valet. Det är ett miss-
lyckande för oss som vi måste ta konsekvenserna av. Vi har uppenbarligen 
varit för passiva.

I början av den förra borgerliga perioden anordnades stora demonstratio-
ner runt om i landet mot försämringarna i a-kassan. Sedan var det tyvärr tyst. 
Den centrala annonskampanjen som anordnades i valets slutskede räckte 
uppenbarligen inte till. Vi måste nu långsiktigt mobilisera alla våra förtro-
endevalda och medlemmar för att förhindra att borgarna vinner ett val till.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ta initiativ till en plan för utåtriktade aktiviteter mot den borgerliga 

regeringen under kongressperioden,
att ta fram ett utbildningsmaterial för våra medlemmar till försvar för kol-

lektivavtalen och den generella välfärdsmodellen samt
att ta fram en samlad strategi för hur förbunden på ett framgångsrikt sätt 

ska öka den politiska medvetenheten bland medlemmarna samt genom 
opinions- och påverkansarbete verka för en samhällsutveckling på de-
mokratisk socialistisk grundval.

13.63
LO-Tidningen som reell opinionsbildning
Elektrikerförbundet Verksamhetskrets 1, Stockholm

Den samlade arbetarrörelsen klagar ständigt över borgerliga tidningar, bor-
gerlig opinionsbildning, och ett i stort borgerligt medielandskap. Samtidigt 
sitter vi med en stor och matnyttig tidning som har potential att ge ett större 
mervärde till medlemskapet.

Idag skickas tidningen först och främst till de fackliga förtroendevalda, 
något som bör breddas. Stora Resan har i mycket stor utsträckning visat på 
en bristande kontakt med våra unga medlemmar, det här vore även där ett 
steg i rätt riktning.

Det finns ett tydligt egenvärde i att nå en ökad upplaga och vidgad läsar-
krets. För att göra detta krävs också en viss ändring av tidningens utformning. 
Den bör breddas till att omfatta saker även utanför den fackliga världen, så-
som den kulturella och den sociala. Vi har knappa 1,5 miljoner medlemmar 
i förbunden tillsammans, det ger en upplaga i nivå med de största rikstäck-
ande tidningarna. Under förutsättning att tidningen ges ut på veckobasis.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-Tidningen ska skickas ut till samtliga medlemmar i LO-förbunden.
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13.64
Opinionsbildning via LO-Tidningen
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg

LO har tappat ett stort antal medlemmar på grund av den sittande reger-
ingens fackföreningsfientliga politik. Då medlemsantalet utgör vår styrka 
får ingen möda sparas för att återvinna vår styrka och slagkraft.

Ett sätt att göra detta på är att bilda opinion genom vår utmärkta tid-
ning. LO-Tidningen är viktig för vår kamp och som motargument till den 
borgerligt styrda pressen.

Vi föreslår
att LO bekostar och distribuerar LO-Tidningen till alla LO-förbundens 

medlemmar.

13.65
LOs roll som opinionsbildare
GS avd 8, Östergötland

LO har en mycket stor och viktig roll som opinionsbildare. I den rollen lig-
ger att värna om de fackliga principerna och att framföra vikten av facklig/
politisk samverkan och då med arbetarrörelsens politiska partier.

Det kan då inte vara okej att LOs egen tidning i en valrörelse ägnar mer 
utrymme åt de borgerliga partierna än åt arbetarrörelsen.

Vi menar att LOs styrelse med kraft borde arbeta för att LO-Tidningen 
speglar de värderingar, och lyfter fram de frågor, som arbetarrörelsen an-
ser vara viktiga. Detta är i synnerhet viktigt då det närmar sig ett val igen. 
Grunden till en valseger 2014 läggs inte samma år som valet sker utan ett 
strategiskt och långsiktigt arbete är av största vikt i opinionsbildningen. Ett 
led i detta borde vara att se till att så många medlemmar i facket som möjligt 
ges tillfälle och möjlighet att läsa en icke-borgerlig tidning.

Vi yrkar att LO beslutar att verka för
att LO-Tidningen distribueras till samtliga fackförbunds medlemmar samt 
att regelverk arbetas fram som säkerställer att annonser i LO-Tidningen 

antingen är neutrala eller speglar arbetarrörelsens värderingar.

13.66
LO-Tidningen till medlemmar
Målareförbundet avd 4, Borås

LO har en ytterst viktig uppgift, att vara en aktiv röst i samhällsdebatten. 
Medlemmar ger ofta uttryck för att vi borde vara mer aktiva i vår opinions-
bildning samt hitta sätt att nå ut och vara tydliga med det vi har att säga. Att 
leda debatten är eftersträvansvärt eftersom vi då för fram frågor som är vik-
tiga för våra medlemmar. Avgörande för hur vi når ut är vilka vägar vi väljer.

Vi har LO-Tidningen som en gång i veckan går till alla förtroendevalda. 
Den ger oss nyheter om viktiga händelser som sker inom den fackliga värl-
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den. Att vi förfogar över en mycket väl fungerande tidning gör att vi redan 
idag har de verktyg som krävs för att utöka vår röst i det borgerligt domi-
nerade medieklimatet.

Vi anser att det vore av stor vikt att rikta ett nummer i månaden av LO-
Tidningen till alla medlemmar för att sprida information om viktiga fack-
liga/politiska frågor. Detta för att stärka LOs roll som opinionsbildare och 
föra våra frågor närmare arbetsplatserna.

Med bakgrund av ovanstående yrkar Målareförbundet avdelning 4 att 
LO-kongressen beslutar:
att LO-Tidningen, ett nummer i månaden, riktas och distribueras till alla 

medlemmar i LOs medlemsförbund samt
att ovanstående att-sats verkställs senast ett år efter kongressens beslut.

13.67
LOs roll som opinionsbildare
Industrifacket Metall avd 22, Sörmland

LO har en mycket stor och viktig roll som opinionsbildare. I den rollen lig-
ger att värna om de fackliga principerna och att framföra vikten av facklig-
politisk samverkan, och då med arbetarrörelsens politiska partier. Det kan 
då inte vara okej att LOs egen tidning i en valrörelse ägnar mer utrymme 
åt de borgerliga partierna än åt arbetarrörelsen.

Vi menar att LOs styrelse med kraft borde arbeta för att LO-Tidningen 
speglar de värderingar och lyfter fram de frågor som arbetsrörelsen anser 
vara viktiga. Detta är i synnerhet viktigt då det närmar sig ett val igen. Grun-
den till en valseger 2014 läggs inte samma år som valet sker, utan ett strate-
giskt och långsiktigt arbete är av största vikt i opinionsbildningen. Ett led 
i detta borde vara att se till att så många medlemmar i facket som möjligt 
ges tillfälle och möjlighet att läsa en icke-borgerlig tidning.

Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO-Tidningen distribueras till samtliga medlemmar fem gånger under 

valåret och att tidningarna då har inriktning på valet samt
att regelverk arbetas fram som säkerställer att annonser i LO-Tidningen 

antingen är neutrala eller speglar arbetarrörelsens värderingar.

13.68
LOs roll som opinionsbildare
Byggnadsarbetareförbundet Öst

LO har en mycket stor och viktig roll som opinionsbildare. I den rollen lig-
ger att värna om de fackliga principerna och att framföra vikten av facklig/
politisk samverkan och då med arbetarrörelsens politiska partier. Det kan 
då inte vara okej i en valrörelse att LOs egen tidning ägnar mer utrymme 
åt de borgerliga partierna än åt arbetarrörelsen.

Vi menar att LOs styrelse med kraft borde arbeta för att LO-Tidningen 
speglar de värderingar och lyfter fram de frågor som arbetarrörelsen an-
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ser vara viktiga. Detta är i synnerhet viktigt då det närmar sig ett val igen. 
Grunden till en valseger 2014 läggs inte samma år som valet sker utan ett 
strategiskt och långsiktigt arbete är av största vikt i opinionsbildningen. Ett 
led i detta borde vara att se till att så många medlemmar i facket som möjligt 
ges tillfälle och möjlighet att läsa en icke borgerlig tidning. Förbundstid-
ningarna har inte heller använts till att få ut de fackliga budskapen under 
valåren. Det måste vara bättre om detta samordnas genom LO.

Vi yrkar att LO beslutar att verka för:
att LO-Tidningen distribueras till samtliga fackförbunds medlemmar från 

september 2013 till september 2014.

13.69
Bekämpa främlingsfientligheten
Industrifacket Metall avd 7, Södra Norrland

Under de senaste åren har främlingsfientligheten i Sverige ökat.
Vi inom arbetarrörelsen har alltid stått för allas lika värde och vi tycker 

att det ska fortsätta så även i framtiden. Vi måste tillsammans bekämpa de 
krafter som splittrar Sverige.

Vi är ett land som välkomnar olika människor och vi har ett ansvar för 
att detta fortsätter. Även om vi tycker att kollektivet är viktigt så är även 
individen en viktig del i vår samhällssyn.

Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO aktivt arbetar för en minskad främlingsfientlighet i sina organisa-

tioner och i samhället i stort.

13.70
Information på olika språk
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Sydväst

Det skulle underlätta med ett skriftligt informationsmaterial om facket på 
olika språk när man ska informera om facket för människor som kommer 
från andra länder.

Det finns sådana material när det gäller försäkringar men inte när det 
gäller facklig information. Att förklara vad facket betyder i Sverige, likaså 
hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, är nästan omöjligt utan ett 
gemensamt språk.

Vi föreslår att LO tar fram ett gemensamt informationsmaterial på olika 
språk. Det ska vara ett material som enkelt beskriver hur facket och den 
svenska arbetsmarknaden fungerar. Med hjälp av ett sådant material blir det 
enklare att till exempel ha information i skolor som erbjuder SFI (Svenska 
för invandrare).

Vi föreslår
att LO tar fram ett gemensamt informationsmaterial på olika språk.
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13.71
Arbetsrätten
Transportarbetareförbundet avd 17, Skövde-Borås

Få juridiska regler är så viktiga för invandraren som arbetsrätten. Proble-
met är att de inte får kunskapen när de kommer till Sverige. Invandraren 
är tacksam för det arbete som erbjuds och därmed ges det utrymme att de 
diskrimineras och utnyttjas genom att få lägre lön och förutsättningar än 
vad kollektivavtalet säger på arbetsplatsen.

Vi föreslår att LO verkar för
att ta fram en lättförståelig och pedagogisk folder om den svenska model-

len för arbetaren på olika språk.

13.72
Kampanjer till försvar för kollektivavtalen
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm-Gotland

De senaste åren har kollektivavtalen utsatts för kraftfulla attacker från fler 
håll och på olika sätt. Det har inneburit att den svenska modellen för hur 
uppgörelser mellan parterna ska slutas och tvister lösas riskerar att raseras.

Den borgerliga regeringens medvetna strategi, för att minska arbetsta-
garnas inflytande till förmån för ökad makt för arbetsgivarna, är uppenbar 
och måste motarbetas. De borgerligas politik att försämra villkoren i arbets-
löshetskassorna, sjukförsäkringarna och att slå mot organisationsgraden hos 
facken är ett sätt att skapa en låglönemarknad, som om den inte stoppas kan 
innebära ytterligare försvagningar av de kollektiva avtalen.

Vi i LOs förbund måste därför ännu bättre än tidigare samarbeta för 
att nå fram med beskrivningen om de kollektiva avtalens värde och bety-
delse för alla medlemmar. Därför behöver vi samordna gemensamma och 
intensiva kampanjer, till försvar av de kollektiva avtalen och den svenska 
modellen. Vi menar att detta bäst sker i samverkan mellan och inom LOs 
samtliga förbund.

Vi föreslår
att LO ges i uppdrag att under kongressperioden samordna och driva kam-

panjer med medlemsförbunden om kollektivavtalens värde för arbets-
marknad och samhällsbygget till både medlemmar och allmänheten,

att LO tydligt betonar vikten av att förbunden tecknar kollektivavtal samt
att avtalstecknandet under kongressperioden ges en framskjuten roll.
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13.73
Facklig introduktionsfilm
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik

Allt fler unga människor som kommer ut i arbetslivet väljer att stå utanför 
det fackliga medlemskapet.

En hög organisationsgrad är en förutsättning för att facket ska vara starkt 
både inåt och utåt. En fackförening med ett högt medlemstal åtnjuter både 
respekt och trovärdighet, hos motparten, men också i samhället i övrigt. 
Endast cirka 50 procent av arbetarna i åldern 16–24 år är med i facket och 
siffran har minskat drastiskt under det senaste decenniet. I Stockholms-
området är situationen än värre.

En vanlig orsak till att unga inte går med kan vara att de överhuvudtaget 
inte fått frågan om medlemskap eller att de ständigt hoppar mellan olika 
anställningar och anställningsförhållanden. En annan orsak kan vara att vi 
inte når ut med budskapet på ett tillräckligt effektivt sätt.

För att eventuellt råda bot på det sistnämnda föreslår vi att LO producerar 
en introduktionsfilm som på ett modernt sätt riktar sig direkt till ungdomar. 
Den bör vara ganska kort, cirka 10–15 minuter och på temat ”ungdom talar 
till ungdom” och gärna med någon populär ungdomsartist som ledsagare. 
Musik är ett måste.

Filmen ska kunna användas av de olika förbunden vid skolinformationer 
och fackliga introduktioner och i olika sammanhang där ungdomar möts. För 
att vara ständigt aktuell bör filmen dateras upp med några års mellanrum.

Delar av filmen ska även kunna användas som trailers på TV, bio, fes-
tivaler etc.

Mot denna bakgrund – fallande medlemssiffror och bristen på använd-
bart material – föreslår vi

Vi föreslår
att LO producerar en facklig introduktionsfilm,
att inriktningen ska vara mot ungdomar upp till 25 år samt
att filmen ska vara gratis eller kunna köpas till ett lågt pris.

13.74
Jourtelefon
Industrifacket Metall avd 18, Örebro län

Många arbetslösa som befinner sig på praktik inom jobb- och utvecklings-
garantins tre faser far illa. I dag finns det ingenstans de kan vända sig om de 
har frågor eller om de skulle vilja berätta om missförhållanden på praktiken.

Vi skulle vilja att det fanns en jourtelefon dit arbetslösa på praktik kan 
höra av sig om arbetsgivare bryter mot reglerna och utnyttjar praktikan-
terna som gratis arbetskraft.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att i samarbete med övriga fackliga organisationer starta en jourtelefon för 

arbetslösa.
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13.75
Fritt tillträde till offentliga miljöer
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik

Idag har många offentliga platser som till exempel torg, innetorg och plat-
ser i anslutning till köpcentra, varuhus eller livsmedelsaffärer blivit priva-
tägda. Ofta är ägarna inte ens hemmahörande i landet. Denna förändring 
har inneburit en försämrad möjlighet att bedriva opinionsarbete på publika 
platser. Förr krävdes endast ett polistillstånd. Idag krävs ofta ett tillstånd 
från ägarna till exempelvis torget. Ibland tar dessa dessutom ut en avgift 
som för många föreningar är oöverkomliga.

Dessa inskränkningar i möjligheterna att bedriva politiskt opinionsar-
bete är en allvarlig begänsning av de demokratiska fri- och rättigheterna. På 
publika platser ska det vara möjligt att bedriva opinionsbildande verksam-
het enbart med ett polistillstånd.

Vi anser att LO bör agera i denna fråga och om nödvändigt driva frågan 
den politiska vägen genom socialdemokraterna.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att uppdra till LO att verka för en förändring i motionens anda.

Utlåtande
Motionerna 13.61–13.75 samt 17.23 tredje att-satsen

13.61

att frågan om regeringsskifte 2014 är en prioriterad arbetsuppgift för LO samt

att LO kallar till och organiserar rättvisedagar i motionens anda.

13.62

att ta initiativ till en plan för utåtriktade aktiviteter mot den borgerliga regeringen 

under kongressperioden,

att ta fram ett utbildningsmaterial för våra medlemmar till försvar för kollektivavtalen 

och den generella välfärdsmodellen samt

att ta fram en samlad strategi för hur förbunden på ett framgångsrikt sätt ska öka den 

politiska medvetenheten bland medlemmarna samt genom opinions- och påver-

kansarbete verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval.

13.63

att LO-Tidningen ska skickas ut till samtliga medlemmar i LO-förbunden.

13.64

att LO bekostar och distribuerar LO-Tidningen till alla LO-förbundens medlemmar.

13.65

att LO-Tidningen distribueras till samtliga fackförbunds medlemmar samt 
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att regelverk arbetas fram som säkerställer att annonser i LO-Tidningen antingen är 

neutrala eller speglar arbetarrörelsens värderingar.

13.66

att LO-Tidningen, ett nummer i månaden, riktas och distribueras till alla medlemmar i 

LOs medlemsförbund samt

att ovanstående att-sats verkställs senast ett år efter kongressens beslut.

13.67

att LO-Tidningen distribueras till samtliga medlemmar fem gånger under valåret och att 

tidningarna då har inriktning på valet samt

att regelverk arbetas fram som säkerställer att annonser i LO-Tidningen antingen är 

neutrala eller speglar arbetarrörelsens värderingar.

13.68

att LO-Tidningen distribueras till samtliga fackförbunds medlemmar från september 

2013 till september 2014.

13.69

att LO aktivt arbetar för en minskad främlingsfientlighet i sina organisationer och i 

samhället i stort.

13.70

att LO tar fram ett gemensamt informationsmaterial på olika språk.

13.71

att ta fram en lättförståelig och pedagogisk folder om den svenska modellen för arbe-

taren på olika språk.

13.72

att LO ges i uppdrag att under kongressperioden samordna och driva kampanjer med 

medlemsförbunden om kollektivavtalens värde för arbetsmarknad och samhälls-

bygget till både medlemmar och allmänheten,

att LO tydligt betonar vikten av att förbunden tecknar kollektivavtal samt

att avtalstecknandet under kongressperioden ges en framskjuten roll.

13.73

att LO producerar en facklig introduktionsfilm,

att inriktningen ska vara mot ungdomar upp till 25 år samt

att filmen ska vara gratis eller kunna köpas till ett lågt pris.

13.74

att i samarbete med övriga fackliga organisationer starta en jourtelefon för arbetslösa.

13.75

att uppdra till LO att verka för en förändring i motionens anda.
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17.23 tredje att-satsen

att LO genomför en omfattande kampanj under kongressperioden mot diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism.

LO är den drivande organisationen i Sverige för främjandet av löntagarintresset och 

en jämlik samhällsutveckling. I det arbetet är opinionsbildningen av yttersta vikt. de 

senaste decennierna har stora förändringar skett i vår omvärld med en allt mer öppen 

och avreglerad ekonomi och där näringslivet och högern drivit på en samhällsutveck-

ling i motsatt riktning mot fackföreningsrörelsens värdegrund. vi har stora utmaningar 

framför oss med att möta detta på flera olika arenor och i flera olika forum. Men det 

finns nu också stora möjligheter. de sociala mediernas framväxt ger möjlighet för fler 

röster att höras. LO och förbunden har resurser i form av människor och pengar, men vi 

måste bli bättre på att tillvarata de gemensamma resurserna och samordna oss i opi-

nionsarbetet. det kräver en hårdare prioritering och tydligare styrning. Styrelsen delar 

motionärernas intresse kring opinionsbildningsområdet. en strategisk opinionsbild-

ning är avgörande för en fortsatt facklig offensiv.

Motion 13.61 tar upp behovet av att mobilisera mot den borgerliga regeringens poli-

tik. Styrelsen delar motionärernas ambitioner om att LO ska vara en tydlig röst, mot en 

orättvis politik och för ett regeringsskifte 2014. ett arbete som har hög prioritet i verk-

samhetsplaner, policydokument och generellt i LO-kansliets verksamhet. när det gäller 

frågan om ”rättvisedagar” så genomförs liknande arrangemang med viss kontinuitet, 

inte bara 1 maj utan även protester mot försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen, 

samt lokala och regionala arrangemang. vilka typer av arrangemang som är effektivast 

för stunden bör dock inte läggas fast av kongresser.

även motion 13.62 belyser problemen med den borgerliga regeringen och en politik 

som inte kan beskrivas som löntagarvänlig. Styrelsen delar motionärernas viljein-

riktning och oro, dock anser styrelsen att aktiviteterna tydligare bör riktas mot den 

politik som förs av de borgerliga partierna, snarare än regeringen i sig. utåtriktade 

aktiviteter och kampanjer genomförs med god kontinuitet inom ramen för LO-kansliets 

arbete. dessa aktiviteter styrs av omvärldsfaktorer, verksamhetsplanering och budget. 

Motionärerna lyfter även särskilt behovet av ett utbildningsmaterial till försvar för kol-

lektivavtalen och den generella välfärden. detta ser styrelsen positivt på. en framtida 

ambitionshöjning kan ske inom ramen för ”ditt Sverige”-kampanjen, vars mål är att 

vara en värderingsburen och opinionsbildande kampanj i LOs regi. vidare ser styrelsen 

positivt på att öka medvetenheten bland medlemmarna för en samhällsutveckling på 

demokratisk socialistisk grund. på grundval av detta arbetar LO-kansliet och LOs råd 

för kommunikationsfrågor kontinuerligt med framtagandet av kommunikationsstrate-

gier och opinionsbildningsplaner.

LO-Tidningen, som nu bytt namn till arbetet, spelar en mycket viktig roll, både som 

papperstidning och på nätet. Tidningen ger fördjupad kunskap till förbundens förtroen-

devalda och står för en journalistik som utgår från förbundsmedlemmarnas verklighet.

Motionerna 13.63, 13.64, 13.65 första att-satsen, 13.66 första att-satsen, 13.67 för-

sta att-satsen samt 13.68 föreslår att LO-Tidningen/arbetet ska skickas ut till samtliga 

medlemmar i LO-förbunden. det är lätt att sympatisera med motionärernas syfte att 

tidningen ska nå fler läsare. Man bör dock vara medveten om att kostnaderna för den 

satsning motionärerna föreslår skulle innebära en hård belastning för LO eller förbun-

den, beroende på vem som skulle betala.
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LO-Tidningen/arbetet har idag en upplaga om cirka 56 000 exemplar. den över-

vägande delen är exemplar där LO betalar för att tidningen ska spridas till förtroen-

devalda i förbunden. den prenumererade upplagan är däremot relativt liten, trots att 

LO-medlemmar erbjuds ett pris som ligger nära självkostnad. Tidningen har därför sat-

sat på att försöka öka antalet prenumeranter. Styrelsen menar att det dessutom skulle 

gå att höja upplagan om klubbar, sektioner och avdelningar valde att i ökad utsträck-

ning ta på sig kostnaden för några extra exemplar, till arbetsplatser eller fackligt aktiva 

som inte ingår i förbundsupplagan. Styrelsen delar alltså motionärernas ambition att 

öka antalet prenumeranter. vi menar dock att detta bör ske genom att både tidningen, 

LO och medlemsförbunden, med gemensamma krafter värvar fler prenumeranter.

Motionerna 13.65 andra att-satsen, och 13.67 andra att-satsen, tar upp frågan om 

annonseringen i LO-Tidningen/arbetet och föreslår regler, som innebär att de annonser 

tidningen publicerar ska vara neutrala eller spegla arbetarrörelsens värderingar. vilka 

annonser som LO-Tidningen/arbetet tar in avgörs av dess ansvarige utgivare. Självklart 

tar tidningen inte in annonser som strider mot lagen, exempelvis när det gäller hets 

mot folkgrupp. Styrelsen menar att det vore principiellt felaktigt att ytterligare, av 

politiska skäl, begränsa möjligheten för olika aktörer att annonsera. Man bör också 

besinna vilka prejudicerande effekter ett sådant beslut skulle kunna få för arbetarrö-

relsens möjligheter att annonsera, om exempelvis den borgerliga pressen skulle införa 

motsvarande regler.

Motion 13.69  lyfter behovet av att LO aktivt bekämpar främlingsfientlighet och i 

motion 17.23 tredje att-satsen föreslår motionärerna, att LO genomför en omfattande 

kampanj under kongressperioden mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att bekämpa främlingsfientlighet och 

rasism. beslut har tagits på LOs representantskap om ett förbundsgemensamt arbete 

”alla kan göra något”. det syftar till att öka samtalen på arbetsplatserna, om allas lika 

värde, och att ta debatten mot fördomar och intolerans. därför tror styrelsen att det 

behövs ett mer långsiktigt arbete än att satsa på enskilda kampanj. det förbundsge-

mensamma arbetet förutsätter en långsiktig strategi, som genomsyrar LOs verksamhet, 

där kampanjverksamhet är en del.

Motion 13.70 lyfter behovet av informationsmaterial på olika språk. ett arbete som 

redan pågår och som styrelsen ser positivt på. Inom ramen för ”gåmedifacket.nu” har 

informationsmaterial tagits fram på nio av de stora minoritetsspråken i Sverige. ett 

arbete pågår även digitalt för att bredda LOs utbud till nya grupper.

Motionerna 13.71 och 13.72 lyfter behovet av kampanjer till försvar för kollektiv-

avtalen. Styrelsen ser positivt på opinionsbildningsarbetet för att stärka kollektivav-

talstecknandet. detta sker i viss mån idag inom ramen för avtalsrörelsen och andra 

liknande kampanjer, såsom exempelvis ”020-kampanjerna”, där vi uppmanar främst 

unga vuxna att ta kontakt med LO i frågor som rör deras arbetssituation. att avtalsteck-

nandet under kongressperioden ges en framskjuten roll är viktigt. Styrelsen avser även 

framöver att ge kollektivavtalen en stor betydelse i att forma villkor för löntagarna, 

samt använda det mediala utrymme som skapas till opinionsbildning, till gagn för 

förbundens medlemmar. här kan underlagsrapporten inför kongressen  ”Kollektivavtal 

som arbetsmarknadsmodell” fungera som underlag för utbildning och opinionsbildning 

både internt och externt.

Motion 13.73 lyfter frågan om en facklig introduktionsfilm. en film som ska bidra till 

att höja organisationsgraden och intresset för fackliga frågor. Styrelsen delar motio-
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närernas syn på vikten av att arbeta med opinionsbildning i rörlig bild. LO satsar bland 

annat på rörlig bild inom ramen för LOs webb-Tv, där bland annat seminarier och press-

konferenser sänds. LO har under det senaste året även haft reklamfilm i Tv inom ramen 

för ”facket försäkrar” kampanjerna. via sociala medier har kortare filmklipp med 

LO-ledningen tagits fram och spridits. dessutom innehåller kampanjen ”Mitt Sverige” 

en särskild satsning på rörlig bild. rörlig bild är dessutom en viktig del i spridandet av 

organsationsprojektet ”Stora resan”. att detaljstyra det exakta innehållet i framtida 

filmsatsningar innebär alltför lite handlingsutrymme i opinionsbildningen. Styrelsen 

avser dock att ställa sig fortsatt positiva till framtida satsningar på rörlig bild.

Motion 13.74 lyfter de arbetslösas situation inom den, av fackföreningsrörelsen, 

hårt kritiserade jobb- och utvecklingsgarantin. Motionärerna vill att LO ska inrätta en 

jourtelefon för arbetslösa. LO arbetar ständigt med tillgänglighetsfrågor för medlem-

marna. en av LOs mer populära verksamheter är fackets hjälptelefon. LOs 020-nummer 

är öppet året om för alla typer av frågor, även för den som är arbetslös. fackets hjälp-

telefon tar idag emot dubbelt så många samtal som för tre år sedan, resultatet av en 

medveten satsning. LO har också en hög tillgänglighet när det gäller brevsvar och svar 

på mejl. vidare erbjuder LO-förbunden stöd till alla sina medlemmar, via ombudsmän 

och olika typer av servicetjänster som hemsidor och telefon. Styrelsen ser positivt på 

att öka tillgängligheten för alla medlemmar och att arbeta mer medlemsnära, såväl för 

de yrkesverksamma som för de arbetslösa. Styrelsen delar också motionärernas kritik 

mot regeringens jobb- och utvecklingsgaranti.

I motion 13.75 påtalas de inskränkningar i yttrandefriheten, som blivit följden av 

vissa centrum- och köpcentrumägares kritiska inställning till opinionsbildningsarbete. 

rapporter om demokratiska inskränkningar har inkommit från stora delar av landet, 

rapporterats om i media och ses som ett problem i den utåtriktade verksamheten. 

detaljhandelns förändring har aktualiserat detta problem. under 1970-talet fanns 

omkring 60 externa köpcentrum, idag är antalet drygt 400. ägarnas beteende har dock 

svagt lagstöd. Mötes- och demonstrationsfriheten får begränsas endast av hänsyn till 

ordning och säkerhet, samt ett fåtal andra strikt preciserade hänsyn. Skyddet för ägan-

derätten och andra fri- och rättigheter har inte i regeringsformen givits en lika stark 

ställning, som opinionsfriheterna, konstaterar en av regeringen gjord utredning i maj 

2008. ändå förekommer alltså inskränkningar i opinionsfriheterna. Styrelsen ställer 

sig positiv till att verka för att stoppa dessa inskränkningar och förbättra möjligheterna 

till utåtriktat arbete även i privatägda och privatdrivna köpcentrum.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 13.61 första att-satsen, 13.62 andra och tredje att-satsen, 13.69, 

13.72 första och andra att-satsen och 13.75,

att anse motionerna 13.62 första att-satsen, 13.70-13.71, 13.72 tredje att-satsen, 13.73-

13.74 och 17.23 tredje att-satsen besvarade samt

att avslå motionerna  13.61 andra att-satsen och 13.63-13.68.
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I debatten deltog
Bilbo Göransson, Kommunal
Marie Sjöhem, Transport
Lars-Göran Johansson, Pappers
Camilla Stridh, IF Metall
Ove Karlsson, IF Metall
Daniel Pettersson, IF Metall
Luciana Oskarsson, Kommunal
Tobias Gerdås, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Marie Sjöhem, Transports yrkande om bifall över motion 13.71,
 – Lars-Göran Johansson, Pappers yrkande om bifall över motion 13.73,
 – Camilla Stridh, IF Metalls yrkande om bifall över styrelsens utlåtande,
 – Ove Karlsson, IF Metalls yrkande om bifall över motion 13.67 första att-
satsen,

 – Daniel Pettersson, IF Metalls yrkande om bifall över motion 13.67 första 
att-satsen och tilläggsyrkande som lyder: att LO-Tidningen ska delas ut till 
samtliga medlemmar fem gånger om året fram till nästa kongress för att 
därefter utreda effekterna av det och om det kan vara värt att fortsätta!

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Skolinformation

Motionerna 13.76–13.83

13.76
Skolinformation
Industrifacket Metall avd 30, Bohuslän-Dal

Vid förra kongressen uppfattade vi och många med oss att LO-facken i kom-
munerna skulle fortsätta att arbeta med skolinformation i grundskolan och 
distrikten i gymnasieskolans studieförberedande program. Detta har nu 
förändrats under kongresstiden och LO-facken ska ut i gymnasieskolorna. 
Detta har inte fungerat bra.

Det finns LO-fack som under många år byggt upp ett fantastiskt sam-
arbete med grundskolorna – från att ha stått utanför skolorna och delat ut 
material till att få komma in och träffa enskilda klasser med bildspel och 
information. När man går i nian ska man ofta ut på sitt första sommarjobb 
och behöver verkligen den information som vi från LO-facken kan ge. Det 
lägger också grunden för förbundens information senare på yrkeslinjerna.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att ansvaret för skolinformation i grundskolans årskurs 9 läggs på LO-facken 

i kommunerna,
att LO-distrikten tar över informationen i gymnasieskolornas studieförbe-

redande program igen samt
att pengar avsätts för detta av målstyrda medel till LO-facken/kommitté-

erna.

13.77
Solidarisk finansiering av skolinformationen
Byggnadsarbetareförbundet, Handelsanställdas Förbund Byggnadsarbetareför-
bundet och Handels avd 20, Stockholm

Skolinformationen är en av LO-förbundens viktigaste uppgifter för att säkra 
den framtida medlemskåren. 

Av de lyssningar som har gjorts under projektet ”Stora resan” så har det 
framkommit att informationen i skolan är viktig för ungas framtida syn 
på facket. 

I kombination med elevmedlemskap så ser vi ett ökat medlemsantal i de för-
bund som aktivt är ute och håller skolinformationer och värvar elevmedlemmar. 

Vi ser en tydlig tendens att elever som fått information av ett LO-förbund 
i skolan och i många fall blivit elevmedlemmar ser det som ett naturligt steg 
att bli fullvärdig medlem efter avslutade studier.

Hela LO-familjen tjänar på att alla skolelever får facklig skolinforma-
tion speciellt mot bakgrund av att unga människor ofta byter branscher och 
därför i många fall börjar arbeta i andra branscher än den man har utbildats 
till under gymnasiet. 

Vi ser ett stort problem i att LOs medlemsförbund inte är ute och hål-
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ler skolinformationer i tillräckligt hög utsträckning. Ska vi vända trenden 
med en fallande organisationsgrad bland unga människor så måste vi vara 
ute mer och tidigt för att förklara vad facket är och värdet i medlemskapet. 

Vi har tidigare beslutat att vi ska besöka alla gymnasieklasser i varje års-
kurs och genomföra skolinformation, därför ser vi att den här motionen ger 
de verktyg som tidigare saknats för att nå målet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO solidariskt betalar ut 1 000 kronor per genomförd skolinformation 

såväl till LO-distrikt som till LO-förbund.

13.78
Skolinformation
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten

Det behövs en förbättrad skolinformation till våra ungdomar. De har en 
bristfällig insikt om fackets värderingar och grunder. Därför behövs mer 
resurser till förbättrad skolinformation.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att tillsätta tillräckliga resurser till en förbättrad skolinformation samt
att förbättra utbildningen av informatörer.

13.79
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid skolinformationsutbildning
SEKO Mellannorrland

Facklig skolinformation är en av de viktigaste verksamheterna inom vår or-
ganisation. Den ska bedrivas av unga fackligt aktiva och är ett av de verktyg 
vi har för att öka kunskapen om fackföreningsrörelsen hos dagens ungdomar.

Idag är det det egna förbundet som utser skolinformatörer och betalar 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst när skolinformatörerna utbildas. Sam-
tidigt brottas många förbundsavdelningar med ekonomin. En förbundsavdel-
ning kan bestämma att den bara ska bistå LO med två informatörer, trots 
att det finns fler intresserade och det blir skolinformationsverksamheten 
lidande av. Det har dessutom visat sig vara svårt att förmedla att informatö-
rerna förväntas utföra ett uppdrag åt LO när det är förbunden som betalar 
utbildningen. På många ställen är det ett stort problem att det finns för få 
fungerande skolinformatörer och vi kan därför inte göra ett så bra jobb som 
vi skulle vilja gentemot skolorna. 

Då det är LO vi utför vårt uppdrag för, inte förbunden, känns det logiskt 
att det är LO som betalar för skolinformationsutbildningen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att både resor och förlorad arbetsförtjänst vid utbildning, fortbildning och 

möten för fackliga skolinformatörer bekostas av respektive LO-distrikt,
att avgiften till LO vid behov höjs för att täcka denna kostnad samt
att rätten att utse skolinformatörer ligger hos LO-distrikten.
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13.80
Medlemskapets värde/skolinformation
Industrifacket Metall avd 7,  Södra Norrland

Det saknas information till våra ungdomar i skolan. De har liten förståelse 
för facklig verksamhet och betydelse på grund av saknad information.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att driva frågan om en förbättrad skolinformation ute på skolorna samt
att förbättra utbildningen av informatörer för uppdraget.

13.81
Skolinformation och arbetsmarknadskunskap
Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm

För att LO ska vinna morgondagen måste fackföreningsrörelsen uppfattas 
som relevant, inte som någonting gammalt och inaktuellt.  LO måste lägga 
en långsiktig strategi inriktad på rättigheter. Rätten till ett värdigt arbetsliv 
så väl som rätten till ett värdigt privatliv. LO kan inte längre enbart hävda 
sin status genom historia, det är dags att ta tillbaka debatten genom att visa 
att LO står för och alltid stått för men med nya argument och nya metoder. 
En del är att satsa på unga människor som fortfarande studerar.

Vår styrka är samtal och möten med människor. Det har vi bevisat i vår 
historia och det är vi bra på. Idag kan vi inte förvänta oss att skolan ska ge 
information om ungas rättigheter och varför det är viktigt med en stark 
fackföreningsrörelse. Idag ligger ansvaret enbart på oss själva att vara ute 
och sprida vårt budskap. Antalet skolinformationer variera ute i landet, men 
ligger generellt på en mycket låg siffra. Vi har olika förutsättningar att be-
driva en bra verksamhet.  Vi vet att vi gör skillnad när vi är ute i skolorna 
och pratar med eleverna. 

En viktig grupp utöver eleverna på skolorna är elevråden som bevakar 
elevernas rättigheter. Där har LO en viktig roll dels att visa på kopplingen 
mellan elevrådens roll på skolorna och fackets roll på arbetsplatsen, men 
också genom att utbilda elevskyddsombuden i arbetsmiljö. 

Men det räcker inte med att LO är ute i skolorna och pratar om facket. 
Det behövs fler insatser mot skolan. Det är dags att LO driver frågan om att 
arbetsmarknadskunskap måste bli ett obligatorium i gymnasieskolan. En 
kurs som arbetsmarknadens parter utformar gemensamt. LO måste helt en-
kelt ta tillbaka initiativet genom en långsiktig strategi där skolorna är en del.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att arbetsmarknadskunskap blir ett obligatoriskt ämne i 

samtliga gymnasieprogram, (Behandlas under punkt 16.4.1.)
att LO söker samarbete med elevorganisationer och elevråd för elevfackliga 

utbildningar och verksamhet,
att LO ska utbilda elever på sveriges gymnasieskolor samt
att LO ska utbilda skolinformatörer.
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13.82
Skolinformation på två dagar (LOs ungutbildning)
SEKO Södra

Vi anser att det är viktigt att vi förmedlar meningen med föreningen så 
tidigt som möjligt till våra framtida medlemmar. Detta tror vi av erfaren-
het att man kan förbättra genom att genomföra skolinformation inom de 
praktiska programmen på gymnasiet. Detta ska göras idag, men vi vet att 
det fungerar olika i landet. Om man genomför en tvådagars skolinforma-
tion (LOs ungutbildningar) så får man ytterligare tid för att förklara viktiga 
frågor så som allas lika värde. Vi är övertygade om att en investering i våra 
framtida medlemmar är en mycket bra investering för både fackföreningen 
och samhället i stort. Vi är också övertygade att det går att inbringa denna 
utbildning i gymnasieprogrammen inom ramen för samhällskunskap. Det 
ju också ett mål för LO att så många under 30 år som möjligt ska gå LOs 
ungutbildning. På detta sätt så blir det en vinn-vinn situation.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att medlemsförbunden i LO erbjuder LOs ungutbildning som skolinforma-

tion för de praktiska och högskoleförberedande programmen på gym-
nasienivå samt

att LO får i uppdrag att ha samordningsansvaret för denna utbildning inom 
de föreslagna programmen inom hela landet.

13.83
Skolinformation
Fastighetsanställdas Förbund Borås

Idag ger LO information om fackföreningar och människors rättigheter om 
skolan önskar och beställer detta. Vi vill att LO mer aktivt ska arbeta för att 
det ska bli obligatoriskt med den informationen i skolan. Facket syns inte 
i skolorna, brister hos lärare kunskapsmässigt om facket. Till exempel kan 
man inte vara med i a-kassa och facket samtidigt utan måste välja. Ungdo-
mar har mycket bristfälliga kunskaper om sina rättigheter i arbetslivet. Ju 
tidigare informationen kommer desto bättre, att börja informationen redan 
i nionde klass och sedan fortlöpande på gymnasiet i alla program. Det ska 
också finnas information att tillgå antingen på expeditionen eller hos Syon 
på varje skola. Informationen ska vara enhetlig men att alla fackförbund 
ska vara representerade med adresser och telefonnummer. LO har redan 
idag bra material som kan användas. Fokus behöver läggas på spridning av 
dessa. Vi vet att idag finns läromedel som är sponsrade av Svenskt Närings-
liv. Vår tanke är att få tid i skolan på historielektionerna för Sveriges och 
Europas arbetarhistoria.

Vi föreslår
att LO och fackföreningarna går ut i alla skolor med information om vad 

ett kollektivavtal är och vad en fackförening gör,
att redan på högstadiet får information vart man kan vända sig för hjälp,
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att på gymnasienivå förstå innebörden och vikten av kollektivavtal och ar-
betarrörelsens historia samt

att LO och fackföreningarna i läromedel ska göra sig mer synliga.

Utlåtande
Motionerna 13.76–13.80, 13.81 andra–fjärde att-satsen 
samt 13.82–13.83

13.76

att ansvaret för skolinformation i grundskolans årskurs 9 läggs på LO-facken i kommu-

nerna,

att LO-distrikten tar över informationen i gymnasieskolornas studieförberedande pro-

gram igen samt

att pengar avsätts för detta av målstyrda medel till LO-facken/kommittéerna.

13.77

att LO solidariskt betalar ut 1 000 kronor per genomförd skolinformation såväl till 

LO-distrikt som till LO-förbund.

13.78

att tillsätta tillräckliga resurser till en förbättrad skolinformation samt

att förbättra utbildningen av informatörer.

13.79

att både resor och förlorad arbetsförtjänst vid utbildning, fortbildning och möten för 

fackliga skolinformatörer bekostas av respektive LO-distrikt,

att avgiften till LO vid behov höjs för att täcka denna kostnad samt

att rätten att utse skolinformatörer ligger hos LO-distrikten.

13.80

att driva frågan om en förbättrad skolinformation ute på skolorna samt

att förbättra utbildningen av informatörer för uppdraget.

13.81 andra–fjärde att-satsen

att LO söker samarbete med elevorganisationer och elevråd för elevfackliga utbild-

ningar och verksamhet,

att LO ska utbilda elever på Sveriges gymnasieskolor samt

att LO ska utbilda skolinformatörer.

13.82

att medlemsförbunden i LO erbjuder LOs ungutbildning som skolinformation för de 

praktiska och högskoleförberedande programmen på gymnasienivå samt

att LO får i uppdrag att ha samordningsansvaret för denna utbildning inom de före-

slagna programmen inom hela landet.
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13.83

att LO och fackföreningarna går ut i alla skolor med information om vad ett kollektivav-

tal är och vad en fackförening gör,

att redan på högstadiet får information vart man kan vända sig för hjälp,

att på gymnasienivå förstå innebörden och vikten av kollektivavtal och arbetarrörel-

sens historia samt

att LO och fackföreningarna i läromedel ska göra sig mer synliga.

det är glädjande att frågan om skolinformation idag anses vara ett viktigt område för 

att påverka vår fackliga framtid, såväl opinionsmässigt som när det gäller organisering 

av framtida medlemmar. det har under den senaste kongressperioden blivit allt tydli-

gare att det endast är vår egen prioritering som avgör om eleverna får information om 

arbetslivet eller inte. Gymnasieskolan är generellt sett välkomnande och överlag posi-

tiv, inför facklig information i form av till exempel klassrumspresentationer även om det 

finns hinder på vägen.

Kongressen 2004 beslutade om en satsning på gymnasieskolan, för att nå ut med 

facklig information, också kallad facket i skolan. detta beslut följdes sedan upp, 

bekräftades och utvecklades i och med 2008 års kongress. besluten innebar i korthet 

att respektive förbund och dess avdelningar, ansvarar för skolinformation till gymna-

sieskolans yrkesförberedande program. LO-distrikten och de lokala skolorganisatö-

rerna ansvarar för information till de program, som inte har en direkt koppling till något 

förbund, eller där förbunden anmäler att de inte har möjlighet att genomföra informa-

tionen. denna uppdelning fungerar väl även idag och bör inte ändras under nuvarande 

omständigheter. Inte heller bör de ekonomiska förutsättningarna mellan LO och för-

bunden, eller rätten att utse skolinformatörer, förändras då det är rimligt att respektive 

förbund självständigt förfogar över sina egna styrmedel.

I motionerna 13.76 och 13.83 behandlas frågan om hanteringen av skolinformation i 

grundskolans årskurs 9 har vilket också har behandlats på tidigare kongresser och då 

har prioriteringarna varit tydliga. vi bör först se till att klara gymnasieskolan då dessa 

elever står närmast att komma ut i arbetslivet, innan vi prioriterar grundskolan. det är 

mycket sympatiskt att ha ambitionen att ge fullgod information om arbetslivet även till 

niondeklassare, men i dagsläget är vi tyvärr mycket långt ifrån att nå Sveriges cirka 

380 000 gymnasieelever, med denna för fackföreningsrörelsen så viktiga information. 

varje LO-distrikt har dock möjlighet att själva besluta om de också vill genomföra 

klassrumspresentationer på högstadiet, även om man inte erhåller särskilda ekono-

miska medel för detta.

Idén om en tvådagars skolinformation är god. Motion 13.82 belyser dock även det 

faktum att skolinformationen fungerar olika i olika delar av landet. fokus bör, av den 

anledningen, ligga på att i första hand få den ordinarie skolinformationen att fungera 

bättre och framförallt, att fungera överallt i landet.

när eleverna äntrar arbetslivet ska de inte bara erbjudas medlemskap i aktuellt 

förbund, de ska även erbjudas en fördjupning i form av introduktions- eller medlemsut-

bildning, till exempel utbildningarna i framtidspaketet.

I motionerna 13.78–13.80 tas bland annat frågan om utbildningen av skolinfor-

matörer upp. under 2011 inlemmades skolinformatörsutbildningen i ungdomsutbild-

ningspaketet vilket bland annat innebar att utbildningens form och innehåll fastslogs 

centralt och att utbildning genomförs av centralt utbildade handledare. detta har gjort 
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att utbildningen och materialet kvalitetssäkrats och att samtliga distrikt nu har lika 

långa kurser, med samma innehåll, vilket tidigare inte varit fallet. detta tillvägagångs-

sätt känns allmänt mycket positivt och det är viktigt att få fortsätta på den inslagna 

vägen. Inte heller bör de ekonomiska styrmedlen för utbildningarna förändras där LO 

i dag står för kurskostnad och material och förbunden står för utbildningsarvode eller 

motsvarande.

LOs och förbundens roll i skolorna är att ge kompletterande kunskap och att opi-

nionsbilda, inte att utbilda – för det är skolans uppgift. Men arbetet med att ge alla 

gymnasieelever kunskap om arbetslivets villkor måste intensifieras och vi behöver 

fortsatt hitta nya vägar och nya arenor för att informera och sprida kunskap. detta görs 

exempelvis genom att tydligare jobba med budskap och information till lärare, rektorer 

och annan skolpersonal, men också genom att opinionsbilda och utbilda i samverkan 

med företag och andra organisationer såsom elevorganisationer.

ett annat bra exempel på nya arbetssätt är LOs arbete med arena Skolinformation, 

där vi med start under våren 2010, tillsammans med TcO- och SacO-förbund, tagit fram 

kompletterande undervisningsmaterial. det först framtagna materialet, arbetslivet – 

Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, innehåller beskrivningar av den svenska 

modellen, en historisk beskrivning av svensk arbetsmarknad och fackföreningshistoria 

samt beskrivningar om hur lön sätts och mycket mer. på lite drygt ett år har över 100 

000 exemplar av materialet distribuerats till skolor i hela landet. därutöver har ett 

andra material kallat arbetsmiljö – så funkar det, tagits fram i samarbete med elevor-

ganisationen SecO, Sveriges elevråds centralorganisation och även detta material ser 

ut att bli mycket populärt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 13.80 första att-satsen, 13.81 andra och fjärde att-satsen samt 

13.83 fjärde att-satsen,

att anse motionerna 13.76 första–andra att-satsen, 13.78 första att-satsen samt 13.83 

första–tredje att-satsen besvarade samt

att avslå motionerna 13.76 tredje att-satsen, 13.77, 13.78 andra att-satsen, 13.79, 13.80 

andra att-satsen, 13.81 tredje att-satsen och 13.82.

I debatten deltog
Sophia Andersson, Handels
Björn Pettersson, Byggnads
Oskar Larsson, Elektrikerna
Khuanla Chalardyaem, IF Metall
Stefan Hansson, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Sophia Andersson, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 13.78 för-
sta att-satsen,

 – Björn Pettersson, Byggnads yrkande om bifall över motion 13.77.
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Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.77.

Votering begärdes av Björn Pettersson, Byggnads.

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.78 första att-satsen.

Votering begärdes av Johan Sjöstrand, Handels.

Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Organisationspolicy

Motionerna 13.84–13.87

13.84
Alkoholpolicy
SEKO Södra

Vi anser att det är viktigt att föregå med gott exempel gentemot medlem-
marna i LO-förbundet. Vi kan motivera att det bjuds på mat och måltids-
dryck men tycker att det är svårt att försvara gentemot medlemmarna att 
man bjuder på alkohol vid tillställningar arrangerade av facket. Det finns 
tyvärr exempel på att de riktlinjer som tidigare beslutats inte efterlevs. Vi 
får aldrig glömma att det är med medlemmarnas pengar som vi bedriver 
vår verksamhet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO inte bjuder på några alkoholhaltiga drycker vid interna samman-

komster till exempel möten, konferenser och kurser samt
att en policy införs som reglerar detta.

13.85
Begränsa alkoholkonsumtion
Hotell och Restaurang Facket avd 27, Mitt

Många har problem att begränsa sin alkoholkonsumtion. Blir en sådan per-
son bjuden på alkohol kan det vara svårt att stå emot. På en middag eller 
bjudning kan man känna sig tvingad att dricka om alla runtom dricker. Al-
kohol innebär höga och onödiga kostnader, vilka faktiskt LO och förbunden 
kan bespara sig. Vi tycker att det är högst rimligt att var och en betalar sin 
alkohol själv.

Vi föreslår
att LO föregår med gott exempel och därmed slutar att bjuda på alkohol vid 

middagar och bjudningar samt
att LO rekommenderar sina medlemsförbund att inte bjuda på alkohol.

13.86
Utbildning i diskrimineringslagstiftning för anställda
Handelsanställdas Förbund avd 11, Örebro

I dagens samhälle förekommer det diskriminering mot personer som har 
annan sexuell läggning, annat etniskt ursprung eller har någon form av 
funktionsnedsättning med mera.

Det är viktigt för alla LO-förbundens medlemmar att vi respekterar 
dessa människor för dem de är och att LOs anställda har kännedom om 
denna fråga.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att  LOs anställda genomgår en utbildning i diskrimineringslagstiftningen 

för att vår personal ska få en ökad förståelse för och bemöta våra med-
lemmar på bästa sätt.

13.87
LOs tjänstebilar
Handelsanställdas Förbund avd 11 Örebro

Klimatutmaningarna är många, såväl för privatpersoner som för företag och 
organisationer. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att vi ska kunna 
lämna över en dräglig värld att leva i till våra barn och barnbarn, de kom-
mande generationerna.

Som ett steg i LOs klimatmål anser vi att de tjänstebilar LOs anställda 
leasar/använder sig av ska drivas på så miljövänligt sätt som möjligt. Inga 
fossila bränslen bör användas, såsom bensin eller diesel. Biogas och el är två 
mycket miljövänliga drivmedel.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO fastställer att miljövänliga drivmedel såsom biogas och el ska an-

vändas i så stor utsträckning som möjligt och att fossila bränslen ska 
användas, i de bilar som våra anställda har, i så liten utsträckning som 
möjligt.

Utlåtande
Motionerna 13.84–13.87

13.84

att LO inte bjuder på några alkoholhaltiga drycker vid interna sammankomster till 

exempel möten, konferenser och kurser samt

att en policy införs som reglerar detta.

13.85

att LO föregår med gott exempel och därmed slutar att bjuda på alkohol vid middagar 

och bjudningar samt

att LO rekommenderar sina medlemsförbund att inte bjuda på alkohol.

13.86

att LOs anställda genomgår en utbildning i diskrimineringslagstiftningen för att vår 

personal ska få en ökad förståelse för och bemöta våra medlemmar på bästa sätt.

13.87

att LO fastställer att miljövänliga drivmedel såsom biogas och el ska användas i så stor 

utsträckning som möjligt och att fossila bränslen ska användas, i de bilar som våra 

anställda har, i så liten utsträckning som möjligt.
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I motionerna 13.84 och 13.85 föreslås att LO inte ska bjuda på alkohol vid kurser och 

andra sammankomster. LO har en alkohol- och drogpolicy som uppdateras årligen. I 

enlighet med LOs policy råder restriktivitet och tydlighet om alkohol på kurser, konfe-

renser och vid andra sammankomster. det finns också  tydliga regler i LOs representa-

tionspolicy.

alla anställda och förtroendevalda inom LO och LO-förbund, har ett särskilt ansvar 

för att våra policys följs. I enlighet med gällande policy råder också  återhållsamhet 

med alkohol vid LOs sammankomster.

Motionen 13.86 yrkar på att alla anställda inom LO genomgår utbildning i diskrimi-

neringslagstiftningen. LO har en policy, för lika värde och lika rätt, som behandlar alla 

diskrimineringsgrunderna. Synsättet bland de anställda inom LO ska utgå från allas 

lika värde och lika rätt. vi ska vara förebilder när det gäller att ta vara på och värde-

sätta alla, för att kunna möta våra uppdragsgivares behov av stöd.

för att underhålla våra kunskaper inom området, genomförs kompetensutveckling 

för anställda inom LO.

I motionen 13.87 föreslås att LO fastställer att miljövänliga drivmedel, såsom biogas 

och el, ska användas för de tjänstebilar LOs anställda leasar/använder. att utveckla 

alternativ till de fossila bränslena är ett klimatmål, som gagnar utvecklingen av framti-

dens samhälle och en del av framtidens tillväxtmöjligheter.

I motionen föreslås att LO som arbetsgivare bejakar den utvecklingen, genom att 

skapa regler för tjänstebilar som används av de anställda. LO har inga tjänstebilar, i 

de LO-distrikt och LO-förbund, där det finns personalbilspolicy, är kravet på minskad 

miljöpåverkan inskriven.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 13.86 och 13.87  besvarade samt

att avslå motionerna 13.84 och 13.85.

I debatten deltog
Peter Holkko, SEKO
Patrik Enkvist, Kommunal
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Peter Holkko, SEKOs yrkande om bifall över motion 13.84.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Centrala ungdomskommittén

Motion 13.88

13.88
Centrala ungdomskommitténs funktion
Byggnadsarbetareförbundet

Idag består centrala ungdomskommittén av en blandning av ombudsmän, 
förtroendevalda och tjänstemän, vissa med beslutanderätt och andra utan 
beslutanderätt. Centrala ungdomskommitténs roll är något otydlig. Idag 
fungerar centrala ungdomskommittén i princip som ett rådgivande organ 
och framför allt som en informationskanal till förbunden när det gäller 
ungdomsverksamheten.

Vi lever i en tid där ungdomsfrågorna är viktigare än någonsin. LO sat-
sar stort på den yngre generationen i projekt som Stora resan. Men internt 
så finns det inte en fungerande organisation kring ungdomsfrågorna. Om 
LO och LOs medlemsförbund ska göra en seriös satsning på unga så krävs 
det att man internt ser över ungdomsverksamheten och organiserar den på 
ett bättre sätt. Ett led i att stärka ungas ställning internt är att ge represen-
tanterna i centrala ungdomskommittén rätt att ta beslut i den fortlöpande 
verksamheten precis som Socialdemokraternas fackliga utskott och LOs 
Centrala Utbildningskommitté.

Centrala ungdomskommittén har varierande uppslutning från förbun-
den. Vissa förbund har helt prioriterat bort Centrala ungdomskommitténs 
möten av olika skäl. Det ger fel signaler till våra unga i organisationen.

Vi föreslår att LO får i uppdrag
att uppmana varje förbund att utse en representant som har befogenheter 

att ta beslut i den fortlöpande verksamheten.
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Utlåtande
Motion 13.88

13.88 

att uppmana varje förbund att utse en representant som har befogenheter att ta beslut 

i den fortlöpande verksamheten.

Motion 13.88 behandlar en fråga som är av stor vikt för den tvärfackliga ungdomsverk-

samheten och ungas ställning i förbunden och LO. centrala ungdomskommittén har 

till uppgift att bevaka ungas perspektiv i all verksamhet med koppling till unga. det är 

också vårt främsta forum för att lyfta och diskutera gemensamma framtids- och utveck-

lingsfrågor som rör området. ett av de viktigaste uttalade målen för kommitténs arbete 

är att öka ungas representation i beslutande organ. därför vore det både önskvärt och 

lämpligt att förbunden utser unga representanter till centrala ungdomskommittén. 

precis som motionen beskriver är ungdomsfrågorna idag viktigare än någonsin och 

det är därför av stor vikt att förbundsrepresentanterna har ett tydligt mandat utifrån 

uppdraget för att kunna utveckla samarbetet kring ungdomsfrågor mellan de anslutna 

förbunden. därtill behöver centrala ungdomskommitténs roll och uppdrag tydliggöras 

och utvecklas. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 13.88 besvarad.

I debatten deltog
Christian Borén, IF Metall
Malin Norberg, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Christian Borén, IF Metalls yrkande om bifall över motion 13.88

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande.

Votering begärd av kongressordförande.
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Gränsdragning

Motion 13.89

13.89
Organiserad i rätt förbund
Transportarbetareförbundet avd 28, Umeå

I tidernas begynnelse fanns det helägda kommunala bussbolag som endast 
bedrev lokaltrafik och därför skulle chaufförerna organiseras i Kommunal. 
Detsamma gäller Poståkeriet där man endast körde postförsändelser och 
postpaket och chaufförerna skulle organiseras i SEKO.

I dagsläget finns det inga helägda kommunla bussbolag som endast bedri-
ver lokaltrafik utan samma chaufför kör även beställningstrafik. Poståkeriet 
är som vilken godsspeditör som helst där chaufförerna kör både postförsän-
delser och andra försändelser.

Vi föreslår
att busschaufförerna ska organiseras i Transport samt
att Poståkerichaufförerna ska organiseras i Transport.
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Utlåtande
Motion 13.89

13.89 

att busschaufförerna ska organiseras i Transport samt

att poståkerichaufförerna ska organiseras i Transport.

ansvaret för lösning av organisationstvister mellan förbunden tilldelas LO genom reg-

lerna i LOs stadgar. det innebär att det är LOs styrelse som fattar beslut om vilket för-

bund som medlemmen ska tillhöra, och styrelsen fungerar som skiljedomstol i tvister 

mellan förbunden. Styrelsens beslut är bindande.

I motion 13.89 föreslås att busschaufförerna samt poståkerichaufförerna ska orga-

niseras i Transport.

busschaufförernas organisationstillhörighet behandlades senast på kongres-

sen 2008. Kongressen beslutade där följande: ”frågan om bussförare ska tillhöra 

Kommunal eller Transport bör därför hänskjutas till utredningen om en ny organisa-

tionsplan”.

vid inledningen av arbetet med organisationsutredningen, där ett flertal förbunds-

representanter ingick, tillfrågades samtliga förbund om behovet av att få särskilda och 

förbundsspecifika organisationsfrågor behandlade inom ramen för utredningen. vid 

denna förfrågan väcktes ett antal ärenden, dock inte den om bussförarnas organisa-

tionstillhörighet. Organisationsutredningen har därför inte behandlat den frågan.

Organiserandet av poståkerichaufförerna har tidigare anmälts till LO som gräns-

dragningstvist mellan SeKO och Transport. Innan ärendet var formellt behandlat, med-

delade Transport att man återkallar tvisteärendet. Tvisten har därför inte behandlats av 

styrelsen.

enligt LOs stadgar är enskilda tvisteärenden en fråga för styrelsen och inte en fråga 

för behandling på kongressen. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motion 13.89.

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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LOs organisationsplan 2012

Anförande
Per Bardh, LO: Jag tänkte presentera en hundraårig kamrat, organisations-
planen, även om timmen är sedan.

År 1912 tog LO beslut om sin första organisationsplan. Den handlade om 
att fastslå en princip som vi har haft med oss väldigt länge, en så kallad indu-
striförbundsprincip, som i det första beslutet om organisationsplanen innebar 
att målet var att LOs förbund och medlemmar skulle indelas i 22 förbund.

På den tiden var det väldigt många fler förbund i LO-familjen. Vi har 
av olika skäl minskat – inte i den meningen att vi har blivit en svagare or-
ganisation utan att vi under lång tid också har blivit en mycket starkare 
organisation.

Ett av skälen till den styrka som vi har uppvisat är just synen och in-
sikten kring att vi ska hålla ihop kring organisationsplanen och att vi då 
blir starka och kan organisera arbetstagarna på en och samma arbetsplats.

En del kanske kan tycka att en hundraåring är förlegad. Men jag tror 
att de allra flesta som sätter sig in i planen kommer att upptäcka att det i 
grunden är kloka beslut som man tog från början.

En uppmaning till er: Jag tror att alla har upptäckt att ni i er väskor har 
fått ett lösblad som gäller sidan 59. Det är en pudel som jag tänkte göra. En 
utredning hade i uppdrag från förra kongressen att göra en genomgång och 
ta fram en reviderad organisationsplan. Vi gjorde allt det vi trodde var rätt. 
Men vi har i efterhand konstaterat – det är därför ni har fått lösbladet – att 
vi inte hade korrigerat en del av den historia som också finns i dokumentet.

Därför har ni nu ett lösblad. Sedan beslutet är taget om planen kommer 
det inte att bli så, utan självklart kommer det att bli ett färdigt dokument 
med rätt antal sidor och rätt text.

Innan vi går till beslut i frågan – där planen ska tas i sin helhet eller för-
kastas – vill jag uppmärksamma er på en sak. Vi har nu valt att göra vissa 
revideringar och några korrigering kring den tidigare organisationsplanen 
som gällde från 2004.

Vi har infört ett första avsnitt i planen som handlar om att göra den mer 
pedagogisk, att göra organisationsplanen tydligare för alla läsare. Den kan 
ibland uppfattas som svårläst. Syftet har varit att se till att den blir tydligare 
kring det fackliga uppdraget.

Det har vi gjort med insikten att vi i tidigare organisationsplaner har an-
vänt oss av något som vi kallar strukturplan. Den har syftat till att se sam-
banden, se vilka förbund som har nära till varandra och med det se en in-
riktning, om man i framtiden slår samman delar av eller hela organisationer.

Det har alltid varit en träta kring huruvida strukturplanen är rätt, för 
det är inte alltid det som styr. Från utredningen har vi valt – och det har 
styrelsen ställt sig bakom – att ta bort strukturplanen.

Vi har också moderniserat hundraåringen. Industriförbundsprincipen 
har uppfattats så att den kan gälla bara dem som arbetar på en industriar-
betsplats. Det har funnits en begreppsförvirring.
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Därför har vi nu valt att införa begreppet ”förbundsprincip”. Vi tror att 
det kan vara en mer förklarande grund för organisationsplanen.

Jag tänkte också nämna att vi har infört ett antal nya regler för att lösa 
organisationstvister. Vi har varit ute i vår omvärld, hos våra kompisar ute i 
Europa men också i närområdet Norden. Där har vi försökt hitta delar som 
kan hjälpa oss att hantera situationen att ett förbund och ett annat inte 
riktigt blir överens om hur gränsen ska dras för vem som ska organisera.

Vi har infört en möjlighet för både styrelsen och enskilda förbund att gå in i 
så kallad medling. En del kanske tycker att det inte är så intressant att höra om 
Medlingsinstutet. Men när vi pratar om medling väljer vi medling i egen form.

Det andra kan säkerligen en del höja ögonbrynen inför. Vi inför ett för-
slag som är oerhört restriktivt. En av de absoluta bestämmelser som finns 
i stadgarna är att det är LOs styrelse som ytterst avgör en gränstvist. Om 
styrelsen har fattat ett sådant beslut kan det ibland hända att förbundet har 
svårt att verkställa beslutet.

Om det uppenbarligen är så att förbundet vägrar att följa styrelsens beslut, 
också efter tydliga uppmaningar att verkställa det, kan styrelsen besluta att 
det förbund som inte har gjort sin rätt krävs på en ekonomisk ersättning. 
Tidigare har det enda – och nästan omöjliga – alternativet varit uteslutning 
ur organisationen. Men det är nog inte det vi skulle ta till i första hand.

Vi har också infört möjligheter att hitta samarbetslösningar. Det har fun-
nits olika former av det tidigare i organisationsplanen. Vi har nu uttryckt 
så att man företrädesvis kan jobba med så kallade kartellavtal, det vill säga 
att flera förbund träffar ett likvärdigt avtal tillsammans för att därigenom 
hitta lösningar i en gränsdragningstvist.

Vi inför också och tydliggör behovet av att i bemanningsbranschen klara 
av att hantera det vi kanske inte tydligt nog har klarat av, nämligen hur vi 
ska vi dra gränsen för den som jobbar i ett bemanningsföretag och kanske 
hoppar runt på lite olika arbetsplatser där olika förbund organiserar.

Där har vi föreslagit att den lokala regionala organisationen får ett tyd-
ligare ansvar att ta över och se till att vi verkligen gör allt vi kan för att or-
ganisera de framtida medlemmarna.

Det var vad jag tänkte säga om organisationsplanen. Styrelsen har lagt 
förslaget på kongressens bord, för er att fatta beslut om. Styrelsens förslag 
är att anta förslaget till ny organisationsplan från och med nu 2012.

I debatten deltog
Lars Lindgren, Transport
Sören Söderholm, Elektrikerna
Per Bardh, styrelsen

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att anta förslaget till Organisationsplan 2012.
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Bemanningsavtal

Motionerna 13.90–13.97

13.90
Hårdare krav på bemanningsbranschen
Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm, avd 24, Göteborg

Användandet av bemanningsföretag ökar på hela arbetsmarknaden. Vi me-
nar att bemanningsföretag kan vara ett komplement för att hantera tillfäl-
liga arbetstoppar inom alla våra verksamhetsområden. Vi ska arbeta för att 
arbetsgivaren som huvudregel bedriver verksamhet i egen regi och accep-
terar inte att bemanningsföretag blir en permanent del av en verksamhet 
eller utgör totalbemanning. Därför är det också viktigt att vi centralt såväl 
som lokalt arbetar för och ser till att all verksamhet som omfattas av kol-
lektivavtalet utförs av de egna anställda.

Överenskommelser mellan fack och arbetsgivare är det främsta sättet 
att reglera användandet av bemanningsföretag. Om bemanningsföretag ska 
tas in ska medlemmar genom den fackliga organisationen på arbetsplatsen 
ha inflytande över detta genom medbestämmandeförhandlingar, och det 
ska regleras genom överenskommelser och lokala avtal. För att det fackliga 
inflytandet ska bli reellt och effektivt måste dock vetorätten i medbestäm-
mandelagen förstärkas. LAS har förstärkts i de flesta av våra kollektivavtal 
så att arbetsgivaren inte kan använda bemanningsföretag när uppsagda har 
återanställningsrätt. Oavsett detta kommer vi under kommande kongress-
period att verka för en ändring i LAS så att företag inte får använda sig av 
bemanningsföretag under löpande uppsägningstid och så länge det finns 
personer med återanställningsrätt. Vi ska verka för att genom lagstiftning 
stoppa de orimliga arbetsvillkoren för bemanningsföretagsanställda samt 
att lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft ses över 
för att förtydliga reglerna kring uthyrning av personal.

Vi ska fortsätta att arbeta för att anställda i bemanningsföretag omfattas 
av kollektivavtal och att arbetstagare som arbetar i samma verksamhet ska 
ha likvärdiga löner och villkor. Tillsammans ska vi utveckla kollektivavtalen 
och möjligheterna för att lokala klubbar att företräda anställda i beman-
ningsföretag. Vi ska också arbeta för att fler anställda i bemanningsföretag 
blir medlemmar i en facklig organisation. Vi ska tillsammans verka för att 
auktoriseringen av bemanningsföretagen skärps. Detta arbete ska ske stra-
tegiskt, strukturerat och långsiktigt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tydligt ska agera för att bemanningsföretag bara kan vara ett kom-

plement för att hantera tillfälliga arbetstoppar,
att LO ska arbeta för att arbetsgivaren som huvudregel bedriver verksamhet 

i egen regi och inte accepterar att bemanningsföretag blir en permanent 
del av en verksamhet eller utgör totalbemanning,
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att LO centralt såväl som lokalt arbetar för och ser till att all verksamhet 
som omfattas av kollektivavtalet utförs av de egna anställda,

att LO ska verka för att medlemmar genom den fackliga organisationen 
på arbetsplatsen har inflytande över inhyrningen genom medbestäm-
mandeförhandlingar, och det ska regleras genom överenskommelser och 
lokala avtal,

att LO ska verka för att vetorätten i medbestämmandelagen § 38–39 för-
stärks,

att LO under kommande kongressperiod ska verka för en ändring i LAS så 
att företag inte får använda sig av bemanningsföretag under löpande 
uppsägningstid och så länge det finns personer med återanställningsrätt,

att LO ska verka för att genom lagstiftning stoppa de orimliga arbetsvill-
koren för bemanningsföretagsanställda,

att LO ska verka för att lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft ses över för att förtydliga reglerna kring uthyrning av per-
sonal,

att LO ska arbeta för att anställda i bemanningsföretag omfattas av kol-
lektivavtal och att arbetstagare som arbetar i samma verksamhet ska 
ha likvärdiga löner och villkor,

att LO ska verka för möjligheterna att lokala klubbar ska kunna företräda 
anställda i bemanningsföretag på sin arbetsplats,

att LO ska arbeta för att fler anställda i bemanningsföretag blir medlemmar 
i en facklig organisation,

att LO ska verka för att auktoriseringen av bemanningsföretagen skärps 
samt

att LO ska arbeta med bemanningsbranschen strategiskt, strukturerat och 
långsiktigt.

13.91
Ökad organisationsgrad i bemanningsbranschen
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg

I bemanningsbranschen behövs ett annat system än dagens för att hante-
ra medlemmar. Konflikt uppstår mellan förbund och mellan avdelningar/
klubbar om vem och var man ska organisera. Frågan blir också hur nyan-
ställda får sin fackliga introduktion. Känslan av samhörighet är också viktig. 
Därför vill vi att det i så stor utsträckning som möjligt ska vara den lokala 
klubben som ansvarar för bemanningsanställda, också för att få bort käns-
lan av ”vi och dom”.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att det ses över hur LO-förbunden hanterar bemanningsavtalet samt
att det ska vara den närmaste lokala organisationen som ger facklig intro-

duktion och eventuellt skriver in nya medlemmar.
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13.92
Ökad organisationsgrad
GS avd 7, Skaraborg, Handelsanställdas Förbund avd 17, Karlstad och Indu-
strifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg,

Det finns en problematik i bemanningsbranschen på grund av problem med 
var tillhörigheten ligger inom bemanningsavtalet. En del förbund hanterar 
det på avdelningsnivå, en del på klubbnivå.

Vi tror att det behövs ett förenklat system för att främja att medlem-
marna skrivs in i ett förbund, oavsett vilka som skrivit på bemanningsavta-
let. Får detta skötas på lokal nivå ökar möjligheten att få med dem, och att 
de får en facklig introduktion. För att detta ska lyckas behövs en diskussion 
med förbunden om att införa denna möjlighet i sina avtal.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO centralt påverkar förbunden så att alla medlemmar, oavsett tillhö-

righet inom bemanningsbranschen, ska hanteras som medlemmar i den 
lokala organisationen.

13.93
Organisering på bemanningsföretag
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland

Ett allt vanligare sätt för företag inom vitt skilda branscher att lösa beman-
ningar vid toppar och tillfälliga arbetsanhopningar har blivit att bemanna 
med inhyrd personal från bemanningsföretag. Många företag har över tid 
också gått över till att räkna med en viss del inhyrd personal i en mer varaktig 
och långsiktig strategi för arbetsbemanning och har därför i motsvarande 
grad också decimerat eller inte återanställt egna tidigare anställda. Inom EU 
är bemanningsföretagen mycket vanligare och har en längre tradition än i 
Norden och i Sverige. De arbetsrättsliga reglerna, till exempel LAS och dess 
turordningsregler och återanställningsrätt, har tillsammans med ett fackligt 
motstånd mot tillfälliga lösningar av arbetskraft genom bemanningsföretag 
tidigare i större omfattning hindrat utvecklingen inom LO kollektivet. Idag 
är bemanningsföretagen i stort etablerade på arbetsmarknaden och erbjuder 
arbetskraft inom alla möjliga arbetsfält.

För oss medlemmar i den fackliga rörelsen uppstår en rad olika problem 
trots att Almega-avtalen reglerar de huvudsakliga frågorna vid bemanningar 
från bemanningsföretag. De bekymren kan vara allt från oseriösa företag 
som inte följer de avtal de ska eller är ålagda att följa eller till arbetskraftens 
bristande intresse och organisering som många gånger är en följd just av att 
anställningen hos ett bemanningsföretag upplevs som tillfällig, i väntan på 
en ”riktig” anställning.

Att bemanningsbranschen kommer att minska eller försvinna är knap-
past troligt. Tvärtom visar Svenskt Näringslivs hållning i avtalsrörelsen 
2009/10 att de inte ser bemanningsföretagen som en dagslända. De dekla-
rerade då klart och tydligt att de inte på något sätt kunde acceptera att facken 
inte ville sluta avtal om bemanningar i vårens inflammerade avtalsuppgö-
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relse om reglerna för intag av bemanningsföretag under pågående uppsäg-
ningar av egen personal inte löstes i förbundsavtalen.

Frågorna om framtida organisering av anställda i bemanningsföretag är 
mycket viktig och kräver en ordentlig genomlysning och en framtida fack-
lig strategi. Vi kan inte låta arbetstagarna i bemanningsföretagen stå utan 
facklig hjälp och inflytande och vi kan inte låta bemanningsbranschen bli 
en plogbil som delar medlemskårer och förbund. Därför måste fackfören-
ingsrörelsen omgående utreda och ta fram en lämplig väg att gå.

Vi föreslår
att LO omgående startar en utredning om strategier och nödvändiga åtgär-

der för framtida organisering av anställda i bemanningsföretag.

13.94
Bemanningsanställda och bemanningsavtalet
Handelsanställdas Förbund

Användandet av bemanningsföretag ökar på hela arbetsmarknaden. För LO 
är det självklart att arbetsgivaren ska bedriva verksamheten i egen regi och 
accepterar inte att bemanningsföretagen blir en permanent del av verk-
samhet eller utgör totalbemanning. Bemanningsföretag kan dock vara ett 
komplement för att hantera tillfälliga arbetstoppar.

Förvisso har branschen blivit seriösare i och med att fler företag har 
klarat auktorisation hos Almega bemanningsföretagen. Men tillsynen av 
avtalstillämpningen är fortfarande ett stort problem. Det är även svårt att 
organisera och få förtroendevalda inom branschen. Det är en gemensam 
facklig angelägenhet, eftersom allt fler personer som har svårt att komma 
in på den reguljära arbetsmarknaden eller ska återvända till densamma ofta 
kommer in via bemanningsbranschen.

Handels målsättning är att LO ska se till att förbunden på ett struk-
turerat sätt organisera sin del av branschen på bästa möjliga sätt. Det vill 
säga en hög organisationsgrad, många förtroendevalda och medlemmar som 
omfattas av avtal. Den nuvarande organiseringen av bemanningsbranschen 
uppfyller inte dessa krav och har många svagheter. Ett av problemen med 
organiseringen av bemanningsavtalet är att de centrala och lokala förutsätt-
ningarna kan skilja sig avsevärt där bemanningsföretagets huvudsakliga sys-
selsättning är annorlunda. En lösning kräver att LO noggrant ser över och 
analyserar problemen. En utgångspunkt är att LO ska titta närmare på hur 
organiseringen av andra grupper har skett, som exempelvis de som arbetar 
under samhallavtalet.

LO bör arbeta för att förbunden ska teckna överenskommelser mellan 
fack och arbetsgivare genom lokala avtal för att uppnå en partsöverenskom-
melse som får företräde framför andra eventuella regleringar på området, 
såsom EU-rättsliga tolkningar. LO ska också arbeta för att fler anställda i 
bemanningsföretag blir medlemmar i en facklig organisation. LO bör verka 
för att auktoriseringen av bemanningsföretag skärps.

Överenskommelser mellan fack och arbetsgivare är det främsta sättet 
att reglera användandet av bemanningsföretag. Om bemanningsföretag ska 
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tas in, ska medlemmar genom den fackliga organisationen på arbetsplatsen 
ha inflytande över detta genom medbestämmandeförhandlingar, och det 
ska regleras genom överenskommelser och lokala avtal. För att det fackliga 
inflytandet ska bli reellt och effektivt måste dock vetorätten i medbestäm-
melselagen förstärkas.

Det är viktigt att se till så att ett minskat användande av bemannings-
företag inte gör att andra former av otrygga anställningar ökar. LO ska där-
för kartlägga hur bemanningsföretag och vikariepooler fungerar på olika 
avtalsområden för att på så vis utveckla det fackliga arbetet tillsammans 
med anställda på bemanningsföretag och i vikariepooler.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO avsätter ytterligare resurser för att organisering och hantering av 

bemanningsavtal ska fungera mellan förbunden lokalt, regionalt och 
centralt,

att LO kartlägger hur bemanningsföretag och vikariepooler fungerar på 
förbundens olika avtalsområden,

att LO arbetar för att olika fackförbund ska kunna organisera och hantera 
bemanningsavtalet centralt respektive lokalt samt

att LO ska verka för att förbunden ska kunna öka organiseringsgraden och 
antalet förtroendevalda inom bemanningsföretagen.

13.95
Bemanningsavtalets avtalsrörelse
Handelsanställdas Förbund avd 9, Jönköping

Idag saknas rådslag för de medlemmar som arbetar under och med beman-
ningsavtalet. Möjligheterna att kunna påverka sin arbetssituation är nästan 
obefintlig, endast genom lokala avtal går det idag att påverka sin arbetssi-
tuation. Att skriva lokala avtal utan verktyg, strejkrätt, gör det nästintill 
omöjligt att teckna bra sådana. LO måste verka för att även detta avtal 
fungerar som de andra avtal som LO-förbunden tecknar, där förtroende-
valda arbetar och förhandlar fram avtalen framöver. Medlemmar måste få 
ett bättre forum där man kan diskutera vad som är fel/rätt i avtalen och 
vilka krav medlemmarna har.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att rådslag införs inför avtalsrörelser i bemanningsavtalet,
att förtroendevalda förhandlar fram bemanningsavtalet samt
att LO vidtar de nödvändiga stadgeändringar som krävs för att bifalla ovan-

stående att-satser.

13.96
Bemanningsorganisering
Handelsanställdas Förbund avd 9, Jönköping

Bemanningsbranschen växer snabbare än vad vi kunnat hantera det. De 
som arbetar under avtalet är utspridda i våra LO-förbund. Detta är ohåll-
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bart då man exempelvis ska kalla till medlemsmöte eller på något sätt ska 
förhandla för medlemmar. Många går idag på den lägsta personliga lönen 
enligt avtalet fastän de besitter stora kompetenser och ibland arbetat flera 
år för ett och samma företag. Vårt sätt att organisera konsulterna ger vår 
motpart fördelar då är fullt medvetna om att vi har detta bekymmer. Vi 
behöver ge ett förbund organiseringsrätten alternativt skapa ett LO-med-
lemskap av någon form. Ett LO-medlemskap skulle kunna göra det lättare 
för konsulterna att snabbare få hjälp om varje LO-distrikt anställer en an-
svarig/ombudsman för avtalet med rätt att gå in att förhandla och hjälpa 
medlemmen. Förbunden kan då också använda sig av denna person för att 
snabbt veta om det är ett seriöst bolag som vill in på ens avtal eller upplysa 
om felaktigheter/avtalsbrott.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ett endast ett förbund får organiseringsrätten till bemanningsavtalet 

alternativt
att man skapar ett LO-medlemskap för de som arbetar under bemannings-

avtalet samt
att LO vidtar de nödvändiga stadgeändringar som krävs för att bifalla ovan-

stående att-satser.

13.97
Bemanningsavtalets avtalsrörelse
Målareförbundet avd 4, Målarfyran

De medlemmar som jobbar åt bemanningsföretag är utspridda i olika för-
bund och de få som är medlemmar är i minoritet i sina förbund. De är be-
roende av att övriga avtal inom LO är starka. Bemanningsavtalet är inte 
uppbyggt som övriga avtal inom LO men påverkar ändå de anställdas si-
tuation avsevärt.

Att påverka bemanningsavtalet har visats sig vara svårt då det inte är 
finns något rådslag eller motsvarande kring bemanningsavtalet. Det är ef-
tersträvansvärt att få fler som arbetar inom bemanningsbranschen aktiva i 
bemanningsavtalets avtalsrörelse. Detta för att säkerställa att även beman-
ningsavtalets avtalsrörelse omfattas av största möjliga demokrati.

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi att LO-kongressen beslutar:
att LO ser över hur demokratin inom bemanningsavtalets avtalsrörelse kan 

stärkas samt
att LO arbetar fram ett förslag till LOs representantskap för beslut innan 

nästa avtal löper ut.
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Utlåtande
Motionerna 13.90–13.97

13.90 

att LO tydligt ska agera för att bemanningsföretag bara kan vara ett komplement för att 

hantera tillfälliga arbetstoppar,

att LO ska arbeta för att arbetsgivaren som huvudregel bedriver verksamhet i egen regi 

och inte accepterar att bemanningsföretag blir en permanent del av en verksamhet 

eller utgör totalbemanning,

att LO centralt såväl som lokalt arbetar för och ser till att all verksamhet som omfattas 

av kollektivavtalet utförs av de egna anställda,

att LO ska verka för att medlemmar genom den fackliga organisationen på arbetsplat-

sen har inflytande över inhyrningen genom medbestämmandeförhandlingar, och 

det ska regleras genom överenskommelser och lokala avtal,

att LO ska verka för att vetorätten i medbestämmandelagen § 38–39 förstärks,

att LO under kommande kongressperiod ska verka för en ändring i LaS så att företag 

inte får använda sig av bemanningsföretag under löpande uppsägningstid och så 

länge det finns personer med återanställningsrätt,

att LO ska verka för att genom lagstiftning stoppa de orimliga arbetsvillkoren för 

bemanningsföretagsanställda,

att LO ska verka för att lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 

ses över för att förtydliga reglerna kring uthyrning av personal,

att LO ska arbeta för att anställda i bemanningsföretag omfattas av kollektivavtal och 

att arbetstagare som arbetar i samma verksamhet ska ha likvärdiga löner och villkor,

att LO ska verka för möjligheterna att lokala klubbar ska kunna företräda anställda i 

bemanningsföretag på sin arbetsplats,

att LO ska arbeta för att fler anställda i bemanningsföretag blir medlemmar i en facklig 

organisation,

att LO ska verka för att auktoriseringen av bemanningsföretagen skärps samt

att LO ska arbeta med bemanningsbranschen strategiskt, strukturerat och långsiktigt.

13.91 

att det ses över hur LO-förbunden hanterar bemanningsavtalet samt

att det ska vara den närmaste lokala organisationen som ger facklig introduktion och 

eventuellt skriver in nya medlemmar.

13.92 

att LO centralt påverkar förbunden så att alla medlemmar, oavsett tillhörighet inom 

bemanningsbranschen, ska hanteras som medlemmar i den lokala organisationen.

13.93 

att LO omgående startar en utredning om strategier och nödvändiga åtgärder för fram-

tida organisering av anställda i bemanningsföretag.

13.94 

att LO avsätter ytterligare resurser för att organisering och hantering av bemannings-

avtal ska fungera mellan förbunden lokalt, regionalt och centralt,
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att LO kartlägger hur bemanningsföretag och vikariepooler fungerar på förbundens 

olika avtalsområden,

att LO arbetar för att olika fackförbund ska kunna organisera och hantera bemannings-

avtalet centralt respektive lokalt samt

att LO ska verka för att förbunden ska kunna öka organiseringsgraden och antalet för-

troendevalda inom bemanningsföretagen.

13.95 

att rådslag införs inför avtalsrörelser i bemanningsavtalet,

att förtroendevalda förhandlar fram bemanningsavtalet samt

att LO vidtar de nödvändiga stadgeändringar som krävs för att bifalla ovanstående att-

satser.

13.96 

att ett endast ett förbund får organiseringsrätten till bemanningsavtalet alternativt,

att man skapar ett LO-medlemskap för de som arbetar under bemanningsavtalet samt

att LO vidtar de nödvändiga stadgeändringar som krävs för att bifalla ovanstående att-

satser.

13.97 

att LO ser över hur demokratin inom bemanningsavtalets avtalsrörelse kan stärkas 

samt

att LO arbetar fram ett förslag till LOs representantskap för beslut innan nästa avtal 

löper ut.

Motionerna 13.90–13.97 behandlar hur bemanningsbranschen centralt-, regionalt och 

lokalt bör organiseras och samordnas ur det fackliga perspektivet. dels för att vi ska 

kunna bevaka hur avtalet följs, men också för att öka organisationsgraden inom bran-

schen. Motion 13.90 behandlar en rad olika förslag på hur LO kan medverka till just 

detta. bemanningsföretag ska inte användas för att tillgodose ett arbetskraftsbehov av 

mer permanent karaktär.

bemanningsbranschen är dock en del av arbetsmarknaden och agerar under samma 

regler som övriga branscher på arbetsmarknaden. branschen kommer också att omfat-

tas av den bemanningslag som har sitt ursprung i eu-direktiv 2008/104. LO-förbunden 

tecknade det första kollektivavtalet med bemanningsföretagen 2000, och har sedan 

fortsatt att utveckla det till den form det har idag. Genom kollektivavtalet gäller regeln 

om lika lön för den uthyrde. Timlön/månadslön utges med motsvarande det genom-

snittliga förtjänstläget (T+p) för jämförbara grupper hos kund. förbunden kommer att 

fortsätta kollektivavtalsvägen för att förbättra villkoren för de bemanningsanställda. 

Kollektivavtalet är det enda instrument som vi själva har möjlighet att direkt påverka. 

Lagstiftningsvägen är betydligt mer komplicerad och oförutsägbar beroende på vid 

varje tillfälle rådande politiska majoriteten.

I avtalsrörelsen 2010 infördes regler rörande rätten att hyra in arbetskraft under 

tiden då personal har företrädesrätt till återanställning, i samtliga kollektivavtal som 

förbunden tecknar.

parallellt med detta har formerna för auktorisation vuxit fram. reglerna för aukto-

risation bestäms av bemanningsföretagens styrelse. auktorisationsnämnden är ett 



 v å r T  G e M e n S a M M a  u p p d r a G  | 265

partssammansatt organ och består av representanter från LO, unionen och beman-

ningsföretagen, samt en opartisk ordförande. LO-förbunden påverkar auktorisationen 

genom att förändra auktorisationsnämndens praxis genom uttalande i enskilda ärende 

dock behandlar auktorisationsnämnden endast ett fåtal ärende varje år.

Motionerna 13.91–13.93 behandlar frågor som återkommer i förslaget till organi-

sationsplan. LOs förslag till ny organisationsplan 2012, föreslår på sid 58 en helt ny 

möjlighet för organisering av bemanningsanställda. det innebär att ett förbund är caf, 

centralt ansvarigt förbund, vilket tidigare benämndes administrativt ansvarigt förbund. 

det centralt ansvariga förbundet har också till uppgift att ta initiativ till, och ta ansvar 

för, att det för varje arbetsställe/lokalkontor inom varje bemanningsföretag utses en 

lokalt ansvarig avdelning/lokal facklig organisation. den lokalt fackliga organisationen 

behöver inte vara en avdelning eller lokal facklig organisation inom det centralt ansva-

riga förbundet. I organisationsplanen anges också vilka uppgifter som föreslås utföras 

av det centralt ansvariga förbundet, och vilka uppgifter som bör utföras lokalt. Syftet 

är att förbättra de fackliga insatserna för att organisera och företräda medlemmar 

inom en relativt ung och snabbt växande bransch på arbetsmarknaden.

Inflytandefrågorna inom bemanningsbranschen är ett eftersatt område, detta beror 

till stor del på att branschen inte är fullt ut accepterad av alla förbund. där förbunden 

accepterat branschen och där det systematiskt jobbas tillsammans med bemannings-

företagen har vi också ett större inflytande. I motionerna 13.95 och 13.97 föreslås att 

rådslag införs inför avtalsrörelser i bemanningsavtalet samt att förtroendevalda för-

handlar fram avtalet. det är av största vikt att förtroendevalda och anställda på klubbar 

och i avdelningar diskuterar avtalet och lämnar synpunkter på vad som kan förändras 

och förbättras. det är dock viktigt att varje förbund känner sitt ansvar för avtalet, och 

själva avgör hur de vill ta in information och synpunkter på hur avtalet fungerar.

I motion 13.94 föreslås att LO avsätter ytterliggare resurser för att organisering och 

hantering av bemanningsavtalet ska fungera på alla nivåer i organisationen. Styrelsen 

anser att frågan är av största vikt och att LO bör ha en viktig roll i detta arbete. dels 

att tillse att det finns regionala bemanningsgrupper, men också att vara en resurs för 

förbunden och förbundsavdelningar, vad gäller utbildning för förtroendevalda inom 

branschen. Syftet är att öka antalet förtroendevalda och höja organisationsgraden. 

vad gäller extra resurser blir det en fråga för styrelsen att hantera i kommande verk-

samhetsplanering. 

Styrelsen föreslår att kongressen besluta

att bifalla motionerna 13.90 första–tredje, tionde–trettonde att-satserna, 13.92 och 

13.94 tredje–fjärde att-satserna,

att anse motionerna 13.90 fjärde, sjätte–nionde att-satserna, 13.91 andra att-satsen, 

13.93, 13.94 första att-satsen och 13.97 besvarade samt

att avslå motionerna 13.90 femte att-satsen, 13.91 första att-satsen, 13.94 andra att-

satsen, 13.95–13.96.
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I debatten deltog
Per Ribacke, Handels
Martin Ångman, Handels
Michael Gustafsson, IF Metall
Natasja Mrdjanov, Handels
Dan Mattsson, Målarna
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Kent Ackholt, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Per Ribacke, Handels yrkande om bifall över motion 13.95 första att-satsen,
 – Martin Ångman, Handels yrkande om bifall över motion 13.90 femte att-
satsen och avslag över motion 13.90 sjätte att-satsen,

 – Michael Gustafsson, IF Metalls yrkande om bifall till styrelsens utlåtande 
över motion 13.90,

 – Natasja Mrdjanov, Handels yrkande om bifall över motion 13.94 första 
och andra att-satserna,

 – Dan Mattsson, Målarnas yrkande om bifall över motion 13.97.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Uppsägningsregler

Motionerna 13.98–13.100

13.98
Uppsägningreglerna i bemanningsavtalet
Byggnadsarbetareförbundet Skåne, GS avd 2, Östra Skåne/Blekinge, Industri-
facket Metall avd 47, Östra Skåne, avd 48, MittSkåne och SEKO Skåne

Då vi är drabbade av en hel del visstidsanställningar på våra bemannings-
företag vill vi att det ska vara längre uppsägningstid för arbetsgivaren, än 
de 14 dagar som avtalet säger idag. Vi vill inte att de anställda ska utnyttjas 
och arbetsgivaren ska inte kunna skaffa så korta anställningsuppdrag i den 
mängd som görs idag.

Vi föreslår att LO kongressen besluta att ge förhandlingsdelegationen i 
uppdrag att verka för
att § 3 i bemanningsavtalet ändras till: Visstidsanställning kan avbrytas i 

förtid och arbetstagaren har 14 dagars uppsägningstid och att arbetsgi-
varen har en månads uppsägningstid.

13.99
Uppsägningsreglerna i bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 44, Halland

Då vi är drabbade av en hel del visstidsanställningar på våra bemannings-
företag vill vi att det ska vara längre uppsägningstid för arbetsgivaren än 
de 14 dagar som avtalet säger i dag.

Vi vill inte att de anställda ska utnyttjas och arbetsgivaren ska inte kun-
na skaffa så korta anställningsuppdrag i den mängd som görs i dag. Därför 
bör LAS-regler om saklig grund för uppsägningar finnas även vid visstids-
anställningar.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att bemanningsavtalets § 3 ändras till: Visstidsanställning kan avbrytas i 

förtid och arbetstagaren har 14 dagars uppsägningstid och att arbetsgi-
varen har en månads uppsägningstid samt att arbetsgivaren ska ha saklig 
grund för uppsägning av visstidsanställningar.
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13.100
Uppsägningsregler i bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 49, Nordvästra Skåne

Då vi är drabbade av en hel del visstidsanställningar på våra bemannings-
företag vill vi att det ska vara längre uppsägningstid för arbetsgivaren än 
de 14 dagar som avtalet säger i dag.

Vi vill inte att de anställda ska utnyttjas och arbetsgivaren ska inte kunna 
skaffa så korta anställningsuppdrag i den mängd som görs i dag.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att bemanningsavtalets § 3 ändras till: ”Visstidsanställning kan avbrytas i 

förtid och arbetstagaren har en uppsägningstid om 14 dagar och att när 
arbetsgivaren ämnar säga upp någon så gäller en månads uppsägnings-
tid.”

Utlåtande
Motionerna 13.98–13.100

13.98 

att § 3 i bemanningsavtalet ändras till: visstidsanställning kan avbrytas i förtid och 

arbetstagaren har 14 dagars uppsägningstid och att arbetsgivaren har en månads 

uppsägningstid.

13.99 

att bemanningsavtalets § 3 ändras till: visstidsanställning kan avbrytas i förtid och 

arbetstagaren har 14 dagars uppsägningstid och att arbetsgivaren har en månads 

uppsägningstid samt att arbetsgivaren ska ha saklig grund för uppsägning av viss-

tidsanställningar.

13.100 

att bemanningsavtalets § 3 ändras till: visstidsanställning kan avbrytas i förtid och 

arbetstagaren har en uppsägningstid om 14 dagar och att när arbetsgivaren ämnar 

säga upp någon så gäller en månads uppsägningstid.

Styrelsen delar motionärernas problembeskrivningar i motionerna. dock är det inte 

kongressen som beslutar i frågor rörande kollektivavtalens innehåll. när det gäller 

bemanningsavtalet är det respektive förbunds ansvar att arbeta fram sina avtalskrav, 

som sedan sammanställs och prioriteras av LOs råd för avtalsfrågor, som utgör avtals-

delegation i förhandlingarna med motparten. efter genomförda förhandlingar ska det 

framförhandlade avtalsförslaget också antas av respektive förbunds styrelse. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 13.98–13.100 besvarade.
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I debatten deltog
Micael Arnström, IF Metall
Kent Ackholt, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Micael Arnström, IF Metalls yrkande om bifall över motion 13.99.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Helglön

Motionerna 13.101–13.102

13.101
Förändringar i bemanningsavtalet
Byggnadsarbetareförbundet avd Skåne, GS avd 2, Östra Skåne/Blekinge och 
SEKO Skåne

Helglönens storlek i Bemanningsavtalet § 11 mom 3. Helglönen utgör arbets-
tagarens personliga lön multiplicerat med antalet ordinarie arbetstimmar 
per vecka, dividerat med 5,0. Detta innebär att den som är utbokad och har 
en förtjänst som är mycket högre än den personliga lönen förlorar stort på 
avtalets skrivning i § 11 mom 3.

Vi föreslår LO-kongressen besluta att ge förhandlingsdelegationen i upp-
drag att verka för
att § 11 mom 3. ändras till: Helglönen utgör arbetstagarens genomsnittsför-

tjänst inklusive OB-tillägg multiplicerat med antalet ordinarie arbets-
timmar per vecka, dividerat med 5,0,

att  för arbetstagare med rätt till helglön, för vilken den genomsnittliga tim-
förtjänsten inte kan beräknas, tillämpas den genomsnittliga timförtjäns-
ten som arbetstagaren sannolikt skulle ha uppburit, om han utfört arbete 
under senaste beräkningsperioden samt

att helglönen per dag beräknas efter övergång från heltids- till deltidsarbete 
eller omvänt på följande sätt. Arbetstagarens genomsnittsförtjänst mul-
tiplicerat med det med 5,0 dividerande antalet ordinarie arbetstimmar i 
genomsnitt per vecka, som gällde för arbetstagaren under tiden närmast 
före helgen i fråga.

13.102
Helglönens storlek i bemanningsavtalet § 11 mom 3
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne, avd 44, Halland och avd 48 Mitt-
Skåne

Helglönen utgör arbetstagarens personliga lön multiplicerat med antalet 
ordinarie arbetstimmar per vecka, dividerat med 5,0. Detta innebär att den 
som är utbokad och har en förtjänst som är mycket högre än den personliga 
lönen förlorar stort på skrivningen i Bemanningavtalets § 11 mom 3.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att bemanningsavtalet § 11 mom 3. ändras till: Helglönen utgör arbetstaga-

rens genomsnittsförtjänst inklusive ob-tillägg multiplicerat med antalet 
ordinarie arbetstimmar per vecka, dividerat med 5,0. För arbetstagare, 
med rätt till helglön, för vilken den genomsnittliga timförtjänsten inte 
kan beräknas, tillämpas den genomsnittliga timförtjänst som arbetsta-
garen sannolikt skulle ha uppburit om han utfört arbete under senaste 
beräkningsperioden. Helglönen per dag beräknas efter övergång från 



 v å r T  G e M e n S a M M a  u p p d r a G  | 271

heltids- till deltidsarbete eller omvänt på följande sätt. Arbetstagarens 
genomsnittsförtjänst multiplicerat med det med 5,0 dividerade antalet 
ordinarie arbetstimmar i genomsnitt per vecka, som gällde för arbets-
tagaren under tiden närmast före helgen ifråga.

Utlåtande
Motionerna 13.101–13.102

13.101 

att § 11 mom 3. ändras till: helglönen utgör arbetstagarens genomsnittsförtjänst inklu-

sive Ob-tillägg multiplicerat med antalet ordinarie arbetstimmar per vecka, divide-

rat med 5,0,

att för arbetstagare med rätt till helglön, för vilken den genomsnittliga timförtjänsten 

inte kan beräknas, tillämpas den genomsnittliga timförtjänsten som arbetstagaren 

sannolikt skulle ha uppburit, om han utfört arbete under senaste beräkningsperio-

den samt

att helglönen per dag beräknas efter övergång från heltids- till deltidsarbete eller 

omvänt på följande sätt. arbetstagarens genomsnittsförtjänst multiplicerat med 

det med 5,0 dividerande antalet ordinarie arbetstimmar i genomsnitt per vecka, 

som gällde för arbetstagaren under tiden närmast före helgen i fråga.

13.102 

att bemanningsavtalet § 11 mom 3. ändras till: helglönen utgör arbetstagarens genom-

snittsförtjänst inklusive ob-tillägg multiplicerat med antalet ordinarie arbetstimmar 

per vecka, dividerat med 5,0. för arbetstagare, med rätt till helglön, för vilken den 

genomsnittliga timförtjänsten inte kan beräknas, tillämpas den genomsnittliga 

timförtjänst som arbetstagaren sannolikt skulle ha uppburit om han utfört arbete 

under senaste beräkningsperioden. helglönen per dag beräknas efter övergång 

från heltids- till deltidsarbete eller omvänt på följande sätt. arbetstagarens genom-

snittsförtjänst multiplicerat med det med 5,0 dividerade antalet ordinarie arbets-

timmar i genomsnitt per vecka, som gällde för arbetstagaren under tiden närmast 

före helgen ifråga.

Styrelsen delar motionärernas problembeskrivningar i motinerna 13.101 och 13.102. 

dock är det inte kongressen som beslutar i frågor rörande kollektivavtalens innehåll. 

när det gäller bemanningsavtalet är det respektive förbunds ansvar att arbeta fram 

sina avtalskrav, som sedan sammanställs och prioriteras av LOs råd för avtalsfrågor 

som utgör avtalsdelegation i förhandlingarna med motparten. efter genomförda 

förhandlingar ska det framförhandlade avtalsförslaget också antas av respektive för-

bunds styrelse. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 13.101 och 13.102 besvarade.



 272 | K O n G r e S S p r O T O K O L L  –  L O s  2 7 e  O r d I n a r I e  K O n G r e S S  2 0 1 2

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Begränsningsregler

Motion 13.103

13.103
Bemanningsföretag
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik

Bemanningsföretag är den kraftigast växande branschen med ständigt nya 
företag och utökade marknadsandelar. Om vi på allvar menar att vi ska värna 
om de meningsfulla jobben då bör vi också ta upp kampen mot utbredning-
en av bemanningsföretagen. Om vi på allvar menar att vi ska värna om en 
hög organisationsgrad bör vi motverka tillväxten av bemanningsföretagen. 
Om vi på allvar menar att vi ska värna om kollektivavtalen och de fackliga 
villkoren då måste utvecklingen mot allt fler uthyrningsföretag brytas.

Vi accepterar att bemanningsföretag finns och verkar så länge det handlar 
om att dessa används på det sätt som var meningen, nämligen till att stadga 
upp vid arbetstoppar och arbeten av tillfällig natur där en fastanställning 
inte är sakligt motiverad.

Vi föreslår
att kongressen beslutar att LO ska verka för en lagstiftning/avtalsreglering 

som reglerar bemanningsföretagen utifrån att dessa endast får användas 
i arbeten av tillfällig natur och inte i tillsvidarearbeten.
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Utlåtande
Motion 13.103

13.103 

att kongressen beslutar att LO ska verka för en lagstiftning/avtalsreglering som regle-

rar bemanningsföretagen utifrån att dessa endast får användas i arbeten av tillfällig 

natur och inte i tillsvidarearbeten.

Styrelsens uppfattning är att bemanningsföretag inte ska användas för att tillgodose 

ett arbetskraftsbehov av mer permanent karaktär, utan det kan vara ett komplement 

som fyller upp vid tillfälliga arbetstoppar eller luckor när ordinarie personal av olika 

anledningar är frånvarande från jobbet.

dock kan styrelsen konstatera att det förekommer i allt större utsträckning, även 

i form av att ett bemanningsföretag bemannar en hel enhet för en kunds räkning, så 

kallad totalbemanning.

regleringar som föreslås i motionen är utsiktslöst att försöka föra in i bemannings-

avtalet, de företag som omfattas av bemanningsavtalet vill istället få bort alla eventu-

ella hinder för uthyrning. för att få avsedd effekt, måste sådana regleringar föras in i 

respektive förbunds branschavtal. I avtalsrörelsen 2010 infördes regler rörande rätten 

att hyra in arbetskraft under tiden då personer har företrädesrätt till återanställning. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionen 13.103 besvarad.

I debatten deltog
Magnus Lagerqvist, Transport
Lars-Göran Johansson, Pappers
Kent Ackholt, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Magnus Lagerqvist, Transports m.fl. yrkande om bifall över motion 13.103

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande

Votering begärdes av Magnus Lagerqvist, Transport.
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Punkt 14 
Internationella frågor
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Internationella frågor

Före förhandlingarna genomfördes en paneldebatt med internationellt eko-
nomiskt tema.

Anförande
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Nu ska vi behandla internationella 
frågor. Vi har under kongressen på olika sätt gett uttryck för värdet av det 
internationella fackliga samarbetet genom talare och genom debatten.

Jag ska börja med att ge er en bild av det internationella fackliga samar-
betet som går några år tillbaka i tiden.

I våras fick jag ett brev från en person som heter Åke Allard. Jag råkar kän-
na Åke. Han var personalchef på Byggettan här i Stockholm, ombudsman där.

Men det var inte alls i den egenskapen som han kom, för pensionär var 
han sedan några år. Han berättade att han ville komma och berätta en his-
toria om sig och sin far.

Hans pappa var Folke Allard, som var något som då hette – men som 
vi inte skulle våga kalla det i dag – propagandaansvarig på LO. Det kanske 
är motsvarigheten till dig, Marie: kommunikationschef eller något sådant.

Åke hade sommaren 1960 cyklat mellan Stockholm och Luleå tillsam-
mans med sin far. Anledningen till den cykelturen var att LO och TCO då, 
1960, hade genomfört en insamling bland sina medlemmar med syftet att 
visa solidaritet över gränserna, och Folke Allard hade lovat att cykla från 
Stockholm till Luleå om man lyckades samla in mer än 5 miljoner kronor.

Det gjorde man. Insamlingen till den fria fackföreningsinternationa-
lens solidaritetsfond nådde hela 7 miljoner kronor. Det är en imponerande 
summa i dag, men det var ett helt svindlande summa 1960.

Det var alltså inget annat att göra. Han hade ju lovat offentligt. Så när 
sommarlovet inträdde tog han sin son med sig, och så cyklade de mellan 
Stockholm och Luleå på 14 dagar.

Det är mer än 50 år sedan. Det var så otroligt när han kom och berättade 
om det här, om resan och hur de hade överlämnat den budkavle som de hade 
haft med sig under hela resan. Det ordnades möten i varje LO-distrikt, och 
det stod i varje tidning i olika distrikt runt om i landet om den budkavlen.

Det står bland annat på den budkavlen: ”LO och TCO tillsammans väd-
jade till sina medlemmar, de svenska löntagarna, att visa solidaritet över 
gränserna med folken i tekniskt och ekonomiskt outvecklade länder, vilka 
alltjämt i demokratis tidevarv, med våldsmetoder påtvingas en slavtillvaro 
och förvägras de mänskliga rättigheterna.”

Och så avslutas budkavlen – för den är betydligt längre än så – med föl-
jande ord: ”Endast samling bakom demokratins ideal, med erkännande av 
alla människors lika värde oavsett ras, kön, religion, i längden kan ge frihet 
och fred.”

Vi kanske skulle använda några andra ord i dag, men innebörden är ex-
akt densamma.
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För er som är intresserade av att se budkavlen kan ni gå in i LO-huset – 
det kan man göra även om man inte har något ärende där, för det är bara att 
säga att man vill titta på budkavlen – och gå in på bottenvåningen innan 
man kommer till LOs innergård. Där hänger den, för övrigt bredvid det 
urklipp från 1909 som jag berättade om i går från Sarajevo, när de skänkte 
pengar till oss.

Och i dag har vi beslutat om en insamling genom Olof Palmes Interna-
tionella Center.

Allt detta visar hur kampen för solidaritet över gränserna har hängt i 
under många år. Den har funnits under hela den svenska fackföreningsrö-
relsens existens. Vi hade inte varit där vi är nu om vi inte hade haft den so-
lidariteten då 1909, för det var inte bara från Sarajevo, utan ett av de länder 
som jag kommer ihåg så här i huvudet var Venezuela.

Jag har en lista – som den nya ordföranden i LO ska få av mig – över 
exakt vilka länder som bidrog till svenska arbetare under storstrejken 1909.

Detta är något som vi kommer att fortsätta att arbeta med i den stolta 
tradition som vi har haft så länge.

Vi kan bidra till en positiv utveckling i världen på olika sätt. Det inter-
nationella utvecklingssamarbetet finns inom varje förbund. Det finns väl 
inte något förbund som inte har något projekt i vår biståndsnämnd, som 
vi har tillsammans med TCO, eller projekt inom ramen för Olof Palmes 
Internationella Center.

Vi har också projekt som vi håller ihop i den samlade fackföreningsrö-
relsen. Vi har stora projekt i Afrika, som vårt Panaf-projekt, som vi har haft 
under många år och som vi vet verkligen har bidragit till att bygga starka, 
fria fackföreningar.

Det är ju det vi ska göra. Vi är inga goda gåvors givare som ger pengar, 
utan vi hjälper till att bygga starka fackliga organisationer i delar av värl-
den där man inte klarar det av egen kraft – inte därför att man är svag utan 
därför att man helt enkelt har så mycket emot sig och därför att man inte 
har ekonomiska resurser, där att man har en regim som är emot sig och där 
man inte har möjlighet att arbeta.

Det handlar om organisationer, och det handlar om studier. Om vi väljer 
den ordförande som vi tror blir vald om en liten stund kommer vi nog att ha 
en ordförande som väl känner till hur vi har jobbat också på internationell 
nivå, inte minst med facklig och politisk studieverksamhet.

Vi vet i dag att segrarna inte är vunna för alltid. Vi kanske också hela 
tiden måste söka nya länder. I ett av de länder där vi har projekt har vi fak-
tiskt också ett partsgemensamt projekt tillsammans med TCO och Svenskt 
Näringsliv där syftet inte är att bygga starka fackliga organisationer utan 
att bygga starka parter, att hitta en partsmodell.

Det handlar alltså om både starka fackliga organisationer och starka ar-
betsgivarorganisationer. Det är ofta två sidor av samma mynt. Om vi byg-
ger starka fackliga organisationer och de bara har regeringar att rikta sina 
krav mot, eftersom det inte finns några arbetsgivare, då kommer till slut 
den fackliga organisationens styrka att undermineras.

Det är alltså väldigt viktigt med starka arbetsgivarorganisationer.
I Colombia jobbar vi tillsammans. Där jobbar vi ihop, alla de tre fack-
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liga centralorganisationerna och arbetsgivarorganisationen, för att hjälpa 
att bygga de partsrelationerna.

I ett land som Colombia, som är farligast i världen att agera fackligt i – i 
inget land dör så många fackligt aktiva bara på grund av sitt fackliga arbete 

– lyckas vi ändå nu. För stunden är faktiskt den tidigare ordföranden i en 
av de colombianska organisationerna också vicepresident i det landet. Det 
börjar alltså hända något också i ett land som Colombia.

På senare år har också alltmer riktats mot arbetsgivarens ansvar. Vi har 
stått för den internationella solidariteten under lång tid. Men också arbets-
givaren har i dag ett ansvar. Vi kanske inte uttrycker det i internationell 
solidaritet – det är inte det språk som våra arbetsgivare brukar använda sig 
av – men det handlar mycket om företagens sociala ansvar.

Frågan om CSR har blivit väldigt stor på senare år. Problemet är om frå-
gan om CSR enbart blir något som handlar om en ensidig handling. Våra 
arbetsgivare har numera Code of Conduct eller uppförandekoder – man kan 
kalla det olika – men gör det eftersom det har blivit en affärsnödvändighet 
i vissa branscher. Man måste visa upp att man har en Code of Conduct, för 
annars köper i konsumenterna. Konsumentmakten har blivit allt starkare.

Slutligen vill jag säga tre viktiga saker i samband med konsumentmakt.
Det är klart att om våra stora företag nu har en Code of Conduct på grund 

av konsumentmakt kan vi tycka att det är bra. Men det räcker inte.
Vi vill ha avtal, global agreements. Det är en glädjande utveckling på se-

nare år, när diskussionen om global agreements har kommit. I huvudsak är 
det inte LOs motsvarighet ITUC som tecknar dem, utan det är global unions 
i olika branscher som ni som förbund är medlemmar i.

Det är global unions som tecknar de globala avtalen. Det är väldigt viktigt 
att det blir globala avtal där vi återigen, även på global nivå, talar samma 
språk, understödjer varandra i hur vi gör det.

Även om vi kan vara lite stolta över att det är åtta multinationella företag 
i Sverige som har globala avtal, har vi inom LO tillsammans med förbun-
den under ett ganska intensivt och grundligt arbete jobbat fram en modell 
för hur vi vill möta de svenska multinationella företagen med en gemen-
sam modell för hur ett globalt avtal ska se ut, så att de inte kan se någon 
spricka i enigheten mellan de svenska organisationerna, när vi sätter tryck 
på globala avtal.

Det är ett arbete som vi har gjort, och nu under våren har också LOs 
styrelse fattat beslut om att vi ska ha en gemensam modell.

Det började med konsumentmakten, och vi kom efter med att det nu 
är globala avtal som gäller.

Men konsumentmakten kan också ta sig andra uttryck. När Bertil Jons-
son var ordförande för LO och LO fyllde 100 år hade vi ett stort seminarium 
med fackliga ledare från hela världen. Från svenska LO tog vi fram en bok, 
World Wide Workers, och så tog vi ett initiativ till en diskussion om hur vi 
som fackliga organisationer kunde använda konsumentmakten.

Vi är genom vårt ägande faktiskt med och fattar beslut i ett antal viktiga 
internationella frågor. Vi äger ett stort eget kapital, och vi deläger en stor 
del av det pensionskapital som vi förvaltar för våra medlemmars räkning. 
Skulle vi kunna göra något tillsammans där?
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Där har det också hänt väldigt mycket glädjande saker. Jag har själv haft 
förmånen att ingå i den Committee on Workers’ Capital som nu leds av ge-
neralsekreteraren i kanadensiska LO men där vi är ett antal fackliga ledare 
världen över som hjälps åt att se till att hålla fokus på ägarfrågorna.

På det sättet – genom etiska placeringsregler och genom ägarpolicyer – 
kan vi se till att vi drar vårt strå till stacken för möjligheter till fria, demo-
kratiska fackföreningar med rätt att förhandla världen över.

Den tredje fråga som handlar om konsumentmakten är en fråga som jag 
nämnde när jag tackade av Eva Nordmark från TCO i går. Det handlar om 
det som hette Rättvisemärkt men som nu heter Fairtrade. Vi har anammat 
det gemensamma namn som gäller i stort sett världen över.

LO och Svenska kyrkan äger tillsammans det varumärket i Sverige. Men 
vi kan inte göra vad vi vill med det, utan det är ett internationellt varumärke. 
Och det är egentligen inte ett varumärke, för det rymmer massor med varor 
från mängder av olika företag, men det är en stämpel som vi sätter på varorna.

Om de får den stämpeln, Fairtrade Mark, betyder det att produkterna 
är tillverkade på ett sätt som är miljömässigt hållbart. Men vi har inte – där 
har vi en bit att gå – lika stränga regler som för kravmärkning. Det är för 
att vi har lagt fokus på att det inte räcker med att varorna är miljömässigt 
hanterade, utan varorna ska också vara tillverkade av ibland self employed 
men ofta löntagare som har rimliga och anständiga villkor och verkar i län-
der där man har fackliga och mänskliga rättigheter.

Jag tror väldigt mycket på detta med Fairtrade. Vi höll på med det länge. 
TCO hoppade av, och det beklagar jag, men det var av ekonomiska skäl. Vi 
orkade hålla i, och nu är det kanske inte en succé – det kanske är att ta i – 
men det har blivit oerhört mycket bättre på de senaste åren. Proppen har 
liksom gått ur.

Nu när vi får fler och fler städer i Sverige som är Fairtrade-märkta då 
har vi verkligen möjlighet att använda konsumentmakten i fackliga syften.

Men det vill jag bara peka på att det jag började med – den internationella 
solidariteten och hur det har sett ut förut – tar sig lite andra uttryck i dag i 
våra arbetsformer. Men vad vi vill uppnå är exakt detsamma som då, när vi 
själva fick ett utryck för det 1909 och när Folke Allard cyklade runt i Sverige.

Med det vill yrka bifall till styrelsens utlåtande under dagordningspunkt 
14 och utlåtandena över motionerna under den punkten.
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Motionerna 14.1–14.3

14.1
Vi vill att LO tar ställning för bojkott mot Israels ockupation av det pa-
lestinska området
Handelsanställdas Förbund avd 24, Göteborg

Israel har utvecklats till en stat som utövar apartheidliknande förtryck mot 
den palestinska befolkningen. De israeliska bosättningarna på ockuperad 
mark och blockaden mot Gaza strider mot internationell rätt. Även pales-
tinska medborgare i Israel fråntas grundläggande demokratiska rättigheter 
och utsätts för bland annat tvångsförflyttning och diskriminering.

Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot 
ett stort antal FN-resolutioner. Israels egenmäktiga agerande urholkar FNs 
integritet och folkrätten. Vi begär av Israel att de följer samma grundläg-
gande regler som andra civiliserade nationer.

För oss är internationell solidaritet mellan arbetare viktig och den svens-
ka fackföreningsrörelsen gjorde ett fantastiskt arbete i kampen mot det 
sydafrikanska apartheidsystemet. Exemplet från Sydafrika visar tydligt hur 
en bojkott starkt kan bidra till en förtryckarregims fall.

Det palestinska civilsamhället lanserade 2005 ett upprop till omvärlden 
att med bojkott, desinvestering, och sanktion (BDS) mot relevanta institu-
tioner pressa Israel till att (1) avsluta ockupationen och nermontera muren, 
(2) avsluta diskrimineringen av palestinska medborgare i Israel, och (3) res-
pektera palestinska flyktingarnas rätt att återvända.

Fackföreningar runt om i världen har börjat ta ställning för BDS mot Is-
raels folkrättsbrott, bland andra brittiska Trade Union Congress, Congress of 
South African Trade Unions, och norska LO. Nu är det dags för den svenska 
fackföreningsrörelsen att återigen visa sin styrka och solidaritet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO hörsammar de palestinska fackliga organisationernas vädjan om olika 

former av sanktioner, desinvesteringar och bojkotter mot Israel fram till 
dess att Israel respekterar FNs vägledande resolutioner,

att LO kräver att blockaden mot Gaza hävs och stopp för Israels ockupation 
av Västbanken samt att alla bosättningar avvecklas,

att LO genomför en översikt över sina finansiella tillgångar med avseende 
på innehav i företag med ekonomiska intressen i den illegala israeliska 
ockupationen

att LO kräver att arbetsgivarna slutar att göra affärer med företag som tjä-
nar pengar på bosättningarna, som alla är illegala.
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14.2
Solidaritet med det palestinska folket
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg

Palestina är i och med FNs säkerhetsråds resolution 242 att betrakta som 
en suverän stat. I resolutionen är Israels och Palestinas nationella gränser 
uppdragna.

Resolutionen kräver vidare
 – att Israel drar tillbaka samtliga av sina väpnade styrkor från ockuperade 
områden,

 – att det garanteras fri sjöfart genom internationellt vatten,
 – att inget hot om, eller bruk av våld får användas mot någon annans stats 
territoriella integritet eller politiska oberoende.

Israel har på inget sätt tillmötesgått den resolution de själva förbundit sig 
till genom att de blev medlemmar i FN. Israels ockupation av palestinsk 
mark, bombningar mot civila samhällen och byggandet av en mur strider 
mot folkrätten och FN-stadgan 2:4, där det klart dikteras att all form av 
angreppskrig, eller till och med hot om angrepp, är förbjuden.

Vi föreslår
att LO verkar för att ta ställning för det palestinska folket och verkar för 

en svensk bojkott av varor producerade av Israel och en bojkott av varor 
till Israel samt

att LO tar ställning för det palestinska folket och verkar för att inget av 
LOs kapital placeras i israeliska värdepapper.

14.3
Fairtrade och Schysta villkor i alla led
Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm och avd 24, Göteborg

Fairtrade hos producenten är sedan länge etablerat, nu är det dags att ta 
fairtradekonceptet ett steg längre och se till att det är fairtrade i alla led.

Ett första steg är att ställa krav på schysta villkor hos alla svenska före-
tag som säljer, transporterar eller lagrar fairtrademärkta produkter. Nästa 
steg är transporterna till och från producenterna samt förpackningsindu-
strin. Idag vet vi att det finns butiker och caféer som säljer fairtrademärkta 
produkter och använder fairtrade att locka medvetna kunder. Trots att de 
saknar kollektivavtal. Det kan vi inte acceptera.

LO är idag delägare i fairtrade och som delägare kan vi inte nöja oss med 
att producenten har schysta villkor, vi vill ha schysta villkor i alla led.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för schysta villkor i alla led, såväl i produktion som förpack-

ning, transporter, lager och försäljningsställen.
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Utlåtande
Motionerna 14.1–14.3

14.1

att LO hörsammar de palestinska fackliga organisationernas vädjan om olika former 

av sanktioner, desinvesteringar och bojkotter mot Israel fram till dess att Israel res-

pekterar fns vägledande resolutioner,

att LO kräver att blockaden mot Gaza hävs och stopp för Israels ockupation av 

västbanken samt att alla bosättningar avvecklas,

att LO genomför en översikt över sina finansiella tillgångar med avseende på innehav i 

företag med ekonomiska intressen i den illegala israeliska ockupationen

att LO kräver att arbetsgivarna slutar att göra affärer med företag som tjänar pengar på 

bosättningarna, som alla är illegala.

14.2

att LO verkar för att ta ställning för det palestinska folket och verkar för en svensk boj-

kott av varor producerade av Israel och en bojkott av varor till Israel samt

att LO tar ställning för det palestinska folket och verkar för att inget av LOs kapital pla-

ceras i israeliska värdepapper.

14.3

att LO verkar för schysta villkor i alla led, såväl i produktion som förpackning, transpor-

ter, lager och försäljningsställen.

I motion 14.1 och 14.2 lyfter man frågor kring palestiniernas situation och den israelis-

ka ockupationen. LO är sedan länge aktivt i palestina-frågan, främst på tre sätt. för det 

första samarbetar vi med palestinska LO, pGfTu sedan mer än tio år. LO var drivande 

när det gäller att få dem accepterade som medlem i fria fackföreningsinternationalen 

och sedan 2006 som medlem i den Internationella fackliga Samorganisationen, IfS.

för det andra har LO sedan mitten av 2000-talet ett direkt projektsamarbete med 

pGfTu, både i östra Jerusalem, på västbanken och i Gaza. detta projektsamarbete 

finansieras till 90 procent med folkrörelsebistånd. Samarbetet fokuserade i början på 

facklig uppbyggnad, kollektiva förhandlingar, arbetsmiljö och jämställdhet. under den 

nuvarande perioden, 2010–2012, har stödet till deras tidning, liksom frågan om våld 

mot kvinnor, på arbetsplatsen och i samhället i stort, tillkommit till de övriga program-

punkterna för samarbetet.

för det tredje deltar LO i det arbete som ILO, (ILO är den engelska förkortningen för 

International Labour Organisation, som är fns fackorgan för arbetslivsfrågor) gör på 

de av Israel ockuperade arabiska områdena. LO delar den analys som görs av IfS och 

ILO, nämligen att ockupationen, muren och bosättningarna är de avgörande hindren 

för bildandet av ett självständigt, demokratiskt och fritt palestina. när det gäller Gaza, 

gjorde LOs styrelse skarpa uttalanden mot Israels krig mot Gaza. det hör till undanta-

gen att LO gör uttalanden i sådana frågor, men både kriget mot Gaza och uSas krig mot 

Irak, föranledde LO att reagera. LO bidrog med medel ur sin Solidaritetsfond till pGfTu 

i Gaza under kriget.

för framtiden gäller att det framtida palestina får en arbetslagstiftning som garan-
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terar respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, enligt ILOs kärnkonventioner, 

och att arbetarna i palestina garanteras en god arbetsmiljö, socialt minimiskydd och 

minimilöner. LO kommer att driva på den svenska regeringen, att i eu arbeta för att de 

förhandlingar som inletts mellan eu-kommissionen och den palestinska myndigheten, 

om ett handelsavtal, blir verklighet.

LO kommer också att delta i den konferens som IfS ska genomföra i år, om vikten 

av en palestinsk ekonomisk utveckling. LO stödjer pGfTus krav på bojkott av israeliska 

varor som produceras på ockuperad mark, men LO förespråkar inte nu en svensk all-

män bojkott av israeliska varor.

LO har upparbetade relationer med israeliska LO, histadrut, som också är medlem 

i IfS. LO menar att det samarbetsavtal som, sedan mitten av 90-talet, finns mellan de 

två organisationerna är ett första steg och att de båda, i fortsättningen måste spela en 

aktiv roll också i fredsarbetet.

LO fortsätter sitt påbörjade initiativ att den svenska arbetarrörelsen, tillsammans 

med andra folkrörelser och svenska kyrkan, samlas runt en eller flera aktiviteter till 

stöd för fredsprocessen och utvecklandet av ett självständigt palestina. LO stödjer 

Saps krav på den svenska regeringen att verka för att palestina beviljas medlemskap 

i fn.

Styrelse välkomnar motionen 14.3 då den ger möjlighet för diskussion om rättvisa 

villkor, kopplat till fairtrade-märkta produkter. för LOs internationella arbete är handel 

på lika villkor en viktig fråga. arbetet med fairtrade kompletterar vårt övriga internatio-

nella arbete.

LO har varit engagerad i rättvisemärkt/fairtrade sedan slutet av 90-talet. LO tog 

tillsammans med Svenska kyrkan ansvar så att rättvisemärkt kunde övervinna sina 

initiala ekonomiska problem, i Sverige, i början av 2000-talet. nu är det en framgångs-

saga, med över 1 000 varor på den svenska marknaden och en årsomsättning på en 

miljard kronor i konsumentvärde.

för att fairtrade-produkter ska kunna produceras och säljas, måste en rad kriterier 

uppfyllas. dessa kriterier utgår bland annat ifrån ILOs kärnkonventioner. dessa är 

”grundlag” för världens regeringar och utgör de grundläggande mänskliga rättigheter-

na i arbetslivet. det handlar om rätten att bilda fackliga organisationer och förhandla 

kollektivt, förbud mot barnarbete, mot slav- och tvångsarbete samt skydd mot diskri-

minering.

LO arbetar aktivt, tillsammans med förbunden, att genom fairtrade Sverige utveckla 

och stärka fairtrade Internationals verksamhet, som berör arbetstagares rättigheter. 

en viktig fråga är att få till stånd mer samarbete mellan lokala fack och fairtrade i 

producentländerna, i syfte att skapa en förbättrad social dialog. det handlar också om 

fördelning av resurser och förbättrad kunskap om fackliga frågor, hos dem som gör 

kontrollerna. fairtrade International har en rådgivande kommitté för arbetstagares rät-

tigheter, där två globala fack finns representerade.

LOs engagemang för fairtrade ger också en möjlighet, att rättvisa i andra länder, 

kan kopplas till frågan om rättvisa här i Sverige. för LO handlar rättvisa på arbets-

marknaden om schysta arbetsvillkor genom kollektivavtal. det är därför naturligt att 

det finns särskilda förväntningar på de företag och organisationer som är engagerade 

i fairtrade och/eller marknadsför sådana produkter så att de ska ta sitt ansvar även i 

Sverige. här kan LOs och förbundens aktiviteter öka, för att förmå dessa företag och 

organisationer att förstå det fackliga perspektivet. det är dock fackets uppgift att 
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sluta kollektivavtal, så att bristen på kollektivavtal i Sverige inte går ut över odlare och 

anställda i utvecklingsländer.

det gäller att använda metoder som bidrar till att vårt fackliga arbetssätt kan för-

stärkas av det intresse och engagemang som finns för fairtrade. på samma sätt kan 

LO och förbunden ta aktiv ställning vid inköp och upphandling av produkter som är 

fairtrade-märkta. fackligt aktiva kan också delta i det lokala arbetet med fairtrade 

cities, som är en diplomering av de som engagerar sig för etisk konsumtion. det finns 

för närvarande 47 fairtrade cities, allt ifrån Malmö i söder till haparanda i norr. detta 

arbete kan, för oss fackligt aktiva, också kopplas till frågor om schyssta villkor och kol-

lektivavtal för svenska varor och tjänster.

Motionärerna till motion 14.3, menar att det bör ställas krav på schyssta villkor i 

alla led för fairtrade-märkta produkter. att ställa krav på kollektivavtal när det gäller 

transporter, förpackningar och lager är en omfattande fråga, som berör såväl fairtrade-

märkta produkter som alla andra produkter. för att lyckas med det krävs traditionellt 

fackligt och politiskt arbete både i Sverige och internationellt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.1 andra–fjärde att-satserna och 14.2 andra att-satsen,

att anse motionerna 14.1 första att-satsen och 14.3 besvarade samt

att avslå motion 14.2 första att-satsen.

Kappan

att LO ska verka för att Sverige och andra länder ratificerar ILOs konvention nummer 

189 om hushållsanställdas rättigheter,

att LO ska verka för att LOs eget kapital samt kapital LO har inflytande över placeras i 

verksamhet som respekterar ILOs kärnkonventioner,

att LO ska verka för att det till eus fördrag fogas ett socialt protokoll, som slår fast att 

grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska frihe-

terna på den inre marknaden, och i händelse av konflikt ska de förstnämnda ha 

företräde,

att LO ska verka för att det i eus fördrag skapas tydligare gränser för eus respektive 

medlemsstaternas kompetenser,

att LO ska bidra till att utveckla en internationell facklig strategi för att värna de fack-

liga rättigheterna inom de internationella finansiella institutionernas verksamhet,

att LO ska verka för att ILOs och den internationella fackföreningsrörelsens koncept 

decent Work – decent Life integreras i politiken på nationell, regional och interna-

tionell nivå,

att LO ska verka för att utbredningen av den informella ekonomin bekämpas och att 

den informella ekonomin regleras samt

att LO ska ta tydligt ansvar för, och kommunicera innebörden av, produktmärkningen 

fairtrade i Sverige samt medverka till att de fackliga aspekterna stärks ytterligare 

inom fairtrade International.
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I debatten deltog
Sara Björnson, Handels
Jamal El Haj, IF Metall
Kenny Reinhold, SEKO
Bilbo Göransson, Kommunal
Ulf Johansson, Kommunal
Marcel Carlstedt, Transport
Keth Thapper, LO
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Sara Björnson, Handels yrkande om bifall över motion 14.1,
 – Jamal El Haj, IF Metalls m.fl. yrkande om bifall över motion 14.1 första 
att-satsen,

 – Kenny Reinhold, SEKOs yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över 
kappan med en tilläggsatt-sats: att LO verkar för att hjälpa och biträda de 
förbund som har ett intresse i arbetet för schyssta transporter, fairfright, 
både nationellt och internationellt,

 – Bilbo Göransson, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens utlåtande 
över kappan med en tilläggsatt-sats: se över och fördjupa vårt arbete samt 
rapportering i internationella frågor utifrån demokratibegreppet,

 – Marcel Carlstedt, Transports yrkande om bifall till Kenny Reinhold, SE-
KOs tilläggsyrkande

 – Wanja Lundby-Wedin, styrelsens yrkande om bifall över Kenny Reinhold, 
SEKOs och Bilbo Göransson, Kommunals tilläggsyrkande.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motionerna 14.1–14.3.

Votering begärdes av Sara Björnson, Handels.

Kongressen beslutade
att bifalla Kenny Reinhold, SEKOs och Bilbo Göransson, Kommunals till-

läggsyrkande: att LO verkar för att hjälpa och biträda de förbund som 
har ett intresse i arbetet för schyssta transporter, fairfright, både natio-
nellt och internationellt samt att se över och fördjupa vårt arbete samt 
rapportering i internationella frågor utifrån demokratibegreppet,

att lägga till de två tilläggsyrkandeatt-satserna till kappan.
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Punkt 15 
Facklig-politisk samverkan
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Facklig-politisk samverkan

Anförande
Ulla Lindqvist, Styrelsen: Under den här kongressen har vi fattat en mängd 
olika beslut. En del har varit ganska detaljerade. Väldigt många har varit 
inriktningsbeslut om vilket samhälle vi vill ha.

Många av dem behöver vi naturligtvis diskutera och försöka få avtal 
kring med våra arbetsgivarorganisationer. En del av dem gäller sådant som 
vi rår över helt själva, vår egen organisation. Men väldigt många av de beslut 
som vi har fattat måste vi ha politiska beslut kring och måste ha ett parti 
som står på vår sida.

Därför är vår facklig-politiska samverkan central för att vi ska lyckas 
genomföra de beslut som vi har fattat på kongressen. Vi påverkar natur-
ligtvis också på andra sätt. Oavsett vem som sitter i regeringen eller sitter 
och beslutar försöker vi påverka på olika sätt. Vi är ibland på samtal med 
regeringen. Då för vi verkligen fram de krav vi har. Men den regering som vi 
har nu brukar oftast bara nicka och säga ”Jaha”, och sedan händer ingenting.

Vi försöker alltid påverka. Det gör vi ofta tillsammans med andra, till-
sammans med SACO och TCO. När det gäller sjukförsäkringen hade vi till 
exempel mycket aktiviteter också med Påskuppropet.

Men detta att vi försöker påverka på olika sätt är inte samma sak som vår 
facklig-politiska samverkan. Det är jätteviktigt att vi skiljer på samhällspå-
verkan och vår facklig-politiska påverkan.

Vi har haft mycket diskussioner i styrelsen i början av året kring detta 
och också tagit fram ett strategidokument som tar upp att vi har samhällspå-
verkan men också facklig-politiska samverkan. Båda två gäller just det att 
vi ska kunna påverka politiken. Men det är två olika saker.

Om vi tittar på samhällspåverkan: Det kan vara att man från fall till 
fall i olika frågor går tillsammans med andra organisationer och försöker 
påverka. Det behöver inte bygga på att man har en gemensam syn på vilket 
samhälle man vill ha, utan det gäller ofta enskilda sakfrågor.

Facklig-politisk samverkan är att ha samverkan med ett parti där vi har 
en långsiktig och kontinuerlig samverkan, där vi har gemensamma grund-
värderingar och där vi vill ha ett samhälle med mindre klyftor och bra väl-
färd, ett samhälle med jämlikhet och jämställdhet. Det är två skilda saker, 
men vi behöver göra både och.

Vi har, precis som jag sa, samma grundvärderingar som Socialdemokra-
terna, men vi tycker inte alltid lika. Det tycker jag är viktigt att säga. Ibland 
tror man att vi har facklig-politisk samverkan och så sitter vi alla och nickar 
och tycker lika. Så är det inte, utan vi måste kunna tycka olika.

Det är precis som Kålle sa i går, att vi ska vara en kärleksfull partner som 
kommer med konstruktiva lösningar.

Nu är jag i och för sig skild sedan många år. Men jag kommer ihåg att 
äktenskap väldigt mycket bygger på att man inte ska fly så fort man inte 
tycker lika, utan att man diskuterar och kommer fram till gemensamma 
lösningar. Det är precis det vi ska göra i vår facklig-politiska samverkan.
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Vår facklig-politiska samverkan har naturligtvis stor betydelse. Vi har 
många gånger kunnat påverka politiken just genom att vi har den. Det är 
också därför som borgarna är så arga på den. Skulle den var betydelselös 
skulle de strunta fullständigt i att vi har facklig-politisk samverkan.

Vi har ett parti som alltid driver löntagarnas intressen, ett parti som vi 
har arenor med och där vi också har ett direkt inflytande, i och med att 
fackliga personer sitter med i olika sammanhang och kan påverka politiken. 
Många av förbundens medlemmar är också med i partiet.

På så sätt kan vi påverka politiken, och därför blir många av våra mot-
ståndare så uppretade på grund av vår facklig-politiska samverkan. Men det 
är viktigt att se att vi har olika roller. Vi ska alltid företräda förbundsmed-
lemmarnas intressen. Det socialdemokratiska partiet ska naturligtvis vända 
sig till alla väljargrupper. Det är därför som vi ibland kan se lite olika på sa-
ker och ting, men det betyder inte att vi inte har samma grundvärderingar.

Det finns ibland en diskussion om att det skulle vara någon form av 
åsiktsförtryck att vi har facklig-politisk samverkan, att vi skulle tvinga alla 
medlemmar att bli socialdemokrater. Men så är det naturligtvis inte.

Alla tar självständig ställning till vilket parti man vill stödja. Men vi som 
fackliga organisationer och LO som organisation har ett intresse av att stödja 
det socialdemokratiska partiet, just utifrån att vi har gemensam grundsyn. 
Det behöver vi göra för att kunna påverka politiken.

Vi har en del utmaningar framför oss när det gäller den facklig-politisk 
samverkan. Det har vi diskuterat en hel del i styrelsen. En sådan är att det 
är färre medlemmar som röstar på Socialdemokraterna än vad det har va-
rit tidigare. Vid förra året var det ungefär 51 procent som gjorde det. Det är 
fortfarande en majoritet, men det går nedåt.

Vi kan också se att det är färre som är politiskt aktiva bland våra medlem-
mar. Inför de senaste valen har vi också sett mycket att det inte är lika mycket 
politiska samtal ute på arbetsplatserna som det kanske har varit tidigare.

Det tror jag beror mycket på att det har skett förändringar på arbetsplat-
serna. Det är svårt inte bara med de politiska samtalen, utan ibland är det 
svårt att över huvud taget få i gång diskussioner om fackliga frågor.

Det har blivit mycket mer pressat på arbetsplatserna. Det är stress, och 
vi har en helt annan arbetsmarknad, med visstidsanställningar. Många kän-
ner en osäkerhet. Vågar jag engagera mig? Vågar jag säga vad jag tycker? 
Det påverkar naturligtvis också våra möjligheter att föra diskussioner om 
politiska frågor. Därför måste vi utveckla den facklig-politiska samverkan.

En sak som är viktig är politikutvecklingen, att vi verkligen ser till att 
ta fram skarpa förslag som rör löntagarnas intressen och driver dem ge-
mensamt. Det är också viktigt med ideologi, att vi har en idédiskussion i 
arbetarrörelsen, att vi ser till att de ideologiska delarna alltid kommer in i 
våra utbildningar.

Det är också jätteviktigt att vi ser till att våra medlemmar aktiverar sig 
politiskt, att man går med och påverkar partiet och också att våra unga 
medlemmar går med och påverkar SSU.

Jag tänkte på det Gabriel sa här i sitt tal i går: Det är inte fråga om att 
skriva in det här i stadgarna, utan det är precis samma sak här. Det hand-
lar om att vi har en gemensam idé och gemensamma värderingar och på så 
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sätt kan driva på olika frågor gemensamt. Det ska vi göra också med SSU.
Vi måste också utveckla vår lokala organisation när det gäller den fack-

lig-politiska samverkan. Det diskuterade vi i lördags natt. Vi säger väldigt 
tydligt att det är en viktig fråga tvärfackligt att jobba med både i kommu-
nerna och i distrikten.

Vi har två val år 2014, val till EU-parlamentet och val till riksdagen. Det 
vi måste se till är att få i gång de politiska samtalen på arbetsplatserna. Vi 
ska inte vara de som pratar och pratar, utan det är som i Stora resan: Vi 
måste lyssna. Vi måste lyssna på medlemmarna, ta vara på vad de tycker 
och sedan diskutera och gemensamt forma politiska krav tillsammans med 
Socialdemokraterna utifrån medlemmarnas erfarenheter.

Det är därför det är så viktigt att vi har många medlemmar som också är 
med och påverkar i de olika politiska församlingarna och i sosseföreningarna.

Det är något vi måste jobba med, och vi måste börja nu. Direkt efter 
kongressen måste vi börja jobba mycket hårdare med den facklig-politiska 
samverkan.

Det jag tycker är viktigt är att vi kanske inte ska ha idén att LO påverkar 
genom att vi står vid sidan och formulerar krav och sedan säger ”Gör så!” 
till partiet. Det är inte samverkan.

Vi har krav, vi för in dem, vi diskuterar, och vi bygger politik tillsammans. 
Det tycker jag är jätteviktigt. Det är liksom inte bara att säga ”Så här vill vi 
ha det”, utan vi ska diskutera och bygga politik tillsammans.

Vi kan koppla ihop facklig-politisk samverkan med vårt fackliga löfte. 
De hör väldigt mycket ihop. Vi behöver en politik som stöttar det fackliga 
löftet. Men det har vi inte i dag.

Därför ska vi se till att i september 2014 ha den fina man som jag var med 
och anställde på Metall – ni förstår att allt är min förtjänst, nej, jag skojar 
bara … Vi ska se till att vi för första gången har en svetsare som statsminis-
ter efter valet 2014.

Jag yrkar bifall till LO-styrelsens förslag.
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Strategi

Motionerna 15.1–15.9

15.1
LOs politiska hållning
SEKO Stockholm

Ojämlikheten, de ekonomiska klyftorna, ökar nu snabbt i Sverige. Trots att 
tung internationell forskning visar att jämlika samhällen nästan alltid är 
bättre att leva i, går den svenska samhällsutvecklingen åt motsatt håll. Få 
seriösa debattörer argumenterar emot jämlikhetens fördelar. Det finns inget 
starkt stöd i opinionen för väfärdsförsämringar. I LOs undersökning från 
våren 2010 säger tre av fyra att politiken bör minska de ekonomiska skill-
naderna. Det finns dock en stor skillnad mellan önskad samhällsutveckling 
och hur vi röstar. Skickliga politiska strateger har skruvat den borgerliga 
retoriken till att otydlig- och misstänkliggöra. I de två senaste valen har 
folket röstat för en politisk inriktning där sjuka och arbetslösa hanteras 
som fuskande dagdrivare. Deras försämrade försäkringar går till att betala 
breda skattesänkningar och subventionera städningen åt ett fåtal som så 
uppenbart inte vill ta hand om sin egen skit.

Gemensam egendom säljs av borgerliga politiker till underpris i syfte att 
köpa väljarstöd och omdana samhället. De borgerliga politikerna beslutar 
om ändringar i regelverken men lämnar åt myndigheterna att verkställa 
och svara på kritiken. Verkställande myndigheter som försäkingskassan 
och arbetsförmedlingen får ta emot massiv kritik och deras tilltro är på 
bottennivå. Nu förs en aktiv borgerlig politik med syfte att minska det ge-
mensamma, en politik i syfte att ge sämre gemensam service och därmed 
ökad kritik mot det gemensamma. När det gemensamma inte fungerar söks 
privata lösningar. Den borgerliga politiken går ut på att stödja dessa privata 
lösningar och därmed förskjuts värdegrunden till mer privat och därmed 
stödet för borgerlig politik.

En annan framgångsrik del av den nu förda politiken är att ändra makt-
balansen mellan arbete och kapital. Löntagarnas makt och inflytande har 
kraftigt reducerats. Som följd av den minskade makten minskar också till-
tron till fackföreningens möjligheter att skydda och påverka, och så fort-
sätter spiralen nedåt. Starka ekonomiska och ideologiska krafter arbetar 
framgångsrikt med att ändra maktbalansen till löntagarnas nackdel. Allt 
kan dock inte skyllas på den borgerliga politiken och media. En del av den 
negativa utvecklingen har vi själva skapat genom att missbruka det förtro-
ende medlemmar givit och en bristande insikt om uppdraget. Resultatet har 
blivit att tilltron till politik och de fackliga idéerna sviktar. Arenagruppens 
rapport ”Fackets ställning i opinionsbildningen och samhället” från 2010 ger 
fackförbund och LO bottenbetyg. Andra organisationer med mer tvivelaktig 
inriktning hyser större förtroende bland allmänheten.

Förutom bristande tilltro till fackföreningar finns betydande tvivel på 
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politikens möjligheter. En egen medlemsundersökning inom LO visar att 
endast 18 procent anser att politiken är det bästa verktyget att lösa sam-
hällsproblem. Trots bristande tilltro till fackföreningar så finns ett starkt 
stöd för de frågor de driver. Det finns många orsaker till dagens utveckling. 
En del av svaren är internationell utveckling och påverkan, annat är in-
hemskt. Den fackliga otydligheten och passiviteten öppnar upp för andra 
samhällspåverkare. Idag domineras opinionsbildningen av smarta reklam-
makare med budskap om skam och personliga tillkortakommanden när det 
istället borde diskuteras samhällets och företagens ansvar för utvecklingen.

Sammantaget ger detta ett försvagat LO med sviktande handlingsför-
måga och ett svagt väljarstöd och tilltro för socialdemokraterna. Ett brett 
väljarstöd för socialdemokraterna och en socialdemokrati som tydligt bär 
jämlikhetens idéer kräver en aktiv fackföreningsrörelse. De tydliga brister 
som LO-strategin visat i mellanvalsperioden 2007–2010 får inte upprepas. 
Kommande strategi måste vara bredast möjlig och tydligt fastställa de ge-
mensamma åtagandena. Beslutad strategi måste löpande följas upp i LO-
styrelsen.

Den facklig-politiska samverkan med socialdemokraterna får inte bli en 
sammanblandning, som arbetarrörelsens tankesmedja så målande beskriver 
i sin rapport våren 2011. LO måste öka ambitionerna inom samhällspåverkan 
och att utveckla samarbetet med andra som ser en samhällsutveckling som 
ligger i linje med våra mål. LO måste inse sin ledande roll i detta arbete och 
sträva efter att samla bredast möjliga stöd för en jämlik samhällsutveckling. 
Likt våra kollegor i Norge bör LO utveckla en egen politisk hållning och 
mer kraftfullt driva på utvecklingen för denna inriktning. Erfarenheterna 
från Norge visar att det finns skäl att uppfylla krav och förväntningar från 
medlemmarna på en tuffare hållning och en tydligare strategi. De norska 
erfarenheterna har visat på möjligheterna för hela arbetarrörelsen när fack-
föreningsrörelsen ser sig som en politisk kraft och utifrån detta påverka 
samhällsdebatten.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utarbetar en mellanvalsstrategi och löpande följa upp densamma,
att LO-strategin omfattar en enkätundersökning bland LO-förbundens 

medlemmar,
att medlemmarnas prioriterade frågor omvandlas till konkreta politiska krav,
att de politiska partiernas svar presenteras och löpande följs upp
att LO ökar samarbetet och stöd för olika demokratiska och folkliga rörelser 

som opponerar mot dagens förda politik.
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15.2
LOs politiska hållning
Byggnadsarbetareförbundet

Ojämlikheten, de ekonomiska klyftorna, ökar nu snabbt i Sverige. Trots att 
tung internationell forskning visar att jämlika samhällen nästan alltid är 
bättre att leva i går den svenska samhällsutvecklingen åt motsatt håll. Få 
seriösa debattörer argumenterar emot jämlikhetens fördelar. Det finns inget 
starkt stöd i opinionen för välfärdsförsämringar. I LOs undersökning från 
våren 2010 säger tre av fyra att politiken bör minska de ekonomiska skill-
naderna. Det finns dock en stor skillnad mellan önskad samhällsutveckling 
och hur vi röstar. Skickliga politiska strateger har skruvat den borgerliga 
retoriken till att otydlig- och misstänkliggöra. I de två senaste valen har 
folket röstat för en politisk inriktning där sjuka och arbetslösa hanteras 
som fuskande dagdrivare. Deras försämrade försäkringar går till att betala 
breda skattesänkningar och subventionera städningen åt ett fåtal som så 
uppenbart inte vill ta hand om sin egen skit.

Gemensam egendom säljs av borgerliga politiker till underpris i syfte att 
köpa väljarstöd och omdana samhället. De borgerliga politikerna beslutar 
om ändringar i regelverken men lämnar åt myndigheterna att verkställa och 
svara på kritiken. Verkställande myndigheter som försäkringskassan och ar-
betsförmedlingen får ta emot massiv kritik och deras tilltro är på bottennivå. 
Nu förs en aktiv borgerlig politik med syfte att minska det gemensamma, 
en politik i syfte att ge sämre gemensam service. När det gemensamma inte 
fungerar söks privata lösningar. Den borgerliga politiken går ut på att stödja 
dessa privata lösningar och därmed förskjuts värdegrunden för mer privat 
och därmed stödet för borgerlig politik.

En annan framgångsrik del av den nu förda politiken är att ändra makt-
balansen mellan arbete och kapital. Löntagarnas makt och inflytande har 
kraftigt reducerats. Som följd av den minskade makten minskar också till-
tron till fackföreningens möjligheter att skydda och påverka och så fort-
sätter spiralen nedåt. Starka ekonomiska och ideologiska krafter arbetar 
framgångsrikt med att ändra maktbalansen till löntagarnas nackdel. Allt 
kan dock inte skyllas på den borgerliga politiken och media. En del av den 
negativa utvecklingen har vi själva skapat genom att missbruka förtroen-
det medlemmarna givit och bristande insikt om uppdraget. Resultatet har 
blivit att tilltron till politik och de fackliga idéerna sviktar. Arenagruppens 
rapport ”Fackets ställning i opinionsbildningen och samhälle” från 2010 ger 
fackförbund och LO bottenbetyg. Andra organisationer med mer tvivelaktig 
inriktning hyser större förtroende bland allmänheten.

Förutom bristande tilltro till fackföreningar finns betydande tvivel på 
politikens möjligheter. En egen medlemsundersökning inom LO visar att 
endast 18 procent anser att politiken är det bästa verktyget att lösa samhälls-
problemen. Trots bristande tilltro till fackföreningar så finns ett starkt stöd 
för de frågor de driver. Det finns många orsaker till dagens utveckling. En 
del av svaren är internationell utveckling och påverkan, annat är inhemskt. 
Den fackliga otydligheten och passiviteten öppnar upp för andra samhällspå-
verkare. Idag domineras opinionsbildningen av smarta reklammakare med 
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budskap om skam och personliga tillkortakommanden när det istället borde 
diskuteras samhällets och företagens ansvar för utvecklingen.

Sammantaget ger detta ett försvagat LO med sviktande handlingsför-
måga och ett svagt väljarstöd och tilltro för socialdemokraterna. Ett brett 
väljarstöd för Socialdemokraterna och en socialdemokrati som tydligt bär 
jämlikhetens idéer kräver en aktiv fackföreningsrörelse. De tydliga brister 
som LO-strategin visade i mellanvalsperioden 2007–2010 får inte upprepas. 
Kommande strategi måste vara bredast möjlig och tydligt fastställa de ge-
mensamma åtagandena. Beslutad strategi måste löpande följas upp i LOs 
styrelse.

Den fackligt politiska samverkan med socialdemokraterna får inte bli en 
sammanblandning, som arbetarrörelsens tankesmedja så målande beskriver 
i sin rapport våren 2011. LO måste öka ambitionerna inom samhällspåverkan 
och att utveckla samarbetet med andra som ser en samhällsutveckling som 
ligger i linje med våra mål. LO måste inse sin ledande roll i detta arbete och 
sträva efter att samla bredast möjliga stöd för en jämlik samhällsutveckling. 
Likt våra kollegor i Norge bör LO utveckla en egen politisk hållning och 
mer kraftfullt driva på utvecklingen för denna inriktning. Erfarenheterna 
från Norge visar att det finns skäl att uppfylla krav och förväntningar från 
medlemmarna på en tuffare hållning och en tydligare strategi. De norska 
erfarenheterna har visat på möjligheterna för hela arbetarrörelsen när fack-
föreningsrörelsen ser sig som en politisk kraft och utifrån detta påverkar 
samhällsdebatten.

Vi föreslår att LO får i uppdrag
att utarbeta en mellanvalstrategi och löpande följa upp densamma,
att strategin omfattar en enkätundersökning bland LO-förbundens med-

lemmar,
att medlemmarnas prioriterade frågor omvandlas till konkreta politiska krav,
att de politiska partiernas svar presenteras och löpande följs upp
att LO ökar samverkan och söker stöd hos andra organisationer för att för-

stärka den politiska opinionsbildningen.

15.3
LOs politiska hållning
Hotell och Restaurang Facket, Handelsanställdas Förbund Hotell och Restau-
rangfacket avd 20, Stockholm, Handels avd 20, Stockholm–Gotland

Ojämlikheten, de ekonomiska klyftorna, ökar nu snabbt i Sverige. Trots att 
tung internationell forskning visar jämlika samhällen nästan alltid är bättre 
att leva i går den svenska samhällsutvecklingen åt motsatt håll. Få seriösa 
debattörer argumenterar emot jämlikhetens fördelar. Det finns inget starkt 
stöd i opinionen för välfärdsförsämringar. I LO undersökning från våren 
2010 säger tre av fyra att politiken bör minska de ekonomiska skillnaderna. 
Det finns dock en stor skillnad mellan önskad samhällsutveckling och hur 
vi röstar. Skickliga politiska strateger har skruvat den borgerliga retoriken 
till att otydlig- och misstänkliggöra. I de två senaste valen har folket röstat 
för en politisk inriktning där sjuka och arbetslösa hanteras som fuskande 
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dagdrivare. Deras försämrade försäkringar går till att betala breda skatte-
sänkningar och subventionera städningen åt ett fåtal som så uppenbart inte 
vill ta hand om sin egen skit.

Gemensam egendom säljs av borgerliga politiker till underpris i syfte att 
köpa väljarstöd och omdana samhället. De borgerliga politikerna beslutar 
om ändringar i regelverken men lämnar åt myndigheterna att verkställa 
och svara på kritiken. Verkställande myndigheter som försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen får ta emot massiv kritik och deras tilltro är på 
bottennivå. Nu förs en aktiv borgerlig politik med syfte att minska det ge-
mensamma, en politik i syfte att ge sämre gemensam service och därmed 
ökad kritik mot det gemensamma. När det gemensamma inte fungerar söks 
privata lösningar. Den borgerliga politiken går ut på att stödja dessa privata 
lösningar och därmed förskjuts värdegrunden för mer privat och därmed 
stödet för borgerlig en regering.

En annan framgångsrik del av den nu förda politiken är att ändra makt-
balansen mellan arbete och kapital. Löntagarnas makt och inflytande har 
kraftigt reducerats. Som följd av den minskade makten minskar också till-
tron till fackföreningens möjligheter att skydda och påverka, och så fort-
sätter spiralen nedåt. Starka ekonomiska och ideologiska krafter arbetar 
framgångsrikt med att ändra maktbalansen till löntagarnas nackdel. Allt 
kan dock inte skyllas på den borgerliga politiken och media. En del av den 
negativa utvecklingen har vi själva skapat genom att missbruka förtroen-
det medlemmarna givit och bristande insikt om uppdraget. Resultatet har 
blivit att tilltron till politik och de fackliga idéerna sviktar. Arenagruppens 
rapport ”Fackets ställning i opinionsbildningen och samhälle” från 2010 ger 
fackförbund och LO bottenbetyg. Andra organisationer med mer tvivelaktig 
inriktning hyser större förtroende bland allmänheten.

Förutom bristande tilltro till fackföreningar finns betydande tvivel på 
politikens möjligheter. En egen medlemsundersökning inom LO visar att 
endast 18 procent anser att politiken är det bästa verktyget att lösa sam-
hällsproblemen. Trots bristande tilltro till fackföreningar så finns ett starkt 
stöd för de frågor de driver. Den finns många orsaker till dagens utveckling. 
En del av svaren är internationellt utveckling och påverkan, annat är in-
hemskt. Den fackliga otydligheten och passiviteten öppnar upp för andra 
samhällspåverkare. Idag domineras opinionsutbildningen av smarta reklam-
makare med budskap om skam och personliga tillkortakommanden när det 
istället borde diskuteras samhällets och företagens ansvar och utveckling.

Sammantaget ger detta ett försvagat LO med sviktande handlingsför-
måga och ett svagt väljarstöd och tilltro för socialdemokraterna. Ett brett 
väljarstöd för socialdemokraterna och en socialdemokrati som tydligt bär 
jämlikhetens idéer kräver en aktiv fackföreningsrörelse. De tydliga brister 
som LO strategin visade i mellanvalsperioden 2007–2010 får inte upprepas. 
Kommande strategi måste vara bredast möjlig och tydligt fastställa de ge-
mensamma åtagandena. Beslutad strategi måste löpande följas upp i LOs 
styrelse.

Den fackligt politiska samverkan med socialdemokraterna får inte bli en 
sammanblandning som arbetarrörelsens tankesmedja så målande beskriver i 
sin rapport våren 2011. LO måste öka ambitionerna inom samhällspåverkan 
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och att utveckla samarbetet med andra som ser en samhällsutveckling som 
ligger i linje med våra mål. LO måste inse sin ledande roll i detta arbete och 
sträva efter att samla bredast möjliga stöd för en jämlik samhällsutveckling. 
Likt våra kollegor i Norge bör LO utveckla en egen politisk hållning och 
mer kraftfullt driva på utvecklingen för denna inriktning. Erfarenheterna 
från Norge visar att det finns skäl att uppfylla krav och förväntningar från 
medlemmarna på en tuffare hållning och en tydligare strategi. De norska 
erfarenheterna har visat på möjligheterna för hela arbetarrörelsen när fack-
föreningsrörelsen ser sig som en politisk kraft och utifrån detta påverkar 
samhällsdebatten.

Vi föreslår kongressen besluta
att LO utarbetar en mellanvalsstrategi och löpande följa upp densamma,
att LO strategin omfattar en enkätundersökning bland LO-förbundens med-

lemmar,
att medlemmarnas prioriterade frågor omvandlas till konkreta politiska krav,
att de politiska partiernas svar presenteras och löpande följs upp
att LO ökar samverkan och stöd för olika rörelser som opponerar mot den 

förda politiken.

15.4
Facklig-politisk strategi för en socialdemokratisk valseger 2014
Industrifacket Metall IF Metall avd 4, Södra Västerbotten, IF Metall avd 6, Mel-
lersta Norrland, IF Metall avd 5, Höga Kusten

I valrörelsen 2010 gjorde vår avdelning och många andra av IF Metalls av-
delningar ett stort arbete i flera veckor med arbetsplatsbesök och annat. 
Det stora bekymret var att nästan inga andra fackförbund var synliga i 
valrörelsen. I nästan ingen av våra kommuner i avdelningen syntes de an-
dra förbunden. Vi anser att det är mycket viktigt att alla våra fackförbund 
deltar aktivt och engagerar sig för att nå en socialdemokratisk valseger 2014.

Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att alla fackförbund ska utarbeta en strategi för hur de tänker arbeta fack-

ligt-politiskt fram till nästa val samt
att information om samordning av valaktiviteter ges till alla fackförbund i 

god tid inför nästa valrörelse.

15.5
Strategi för samhällspolitisk påverkan
Handelsanställdas Förbund

De senaste decenniernas politiska utveckling har missgynnat stora delar 
av LO-förbundens medlemmar. Trenden har stegrats sedan det borgerliga 
regeringsövertaget men marknadskrafterna har fått ökat inflytande på de-
mokratins bekostnad sedan åtminstone 1980-talets början. Det är länge 
sedan väljarna presenterades för ett sammanhållet strategiskt formulerat 
progressivt reformprogram.
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Den allmänna debatten domineras idag av problem som främst rör privi-
legierade grupper. Samhällsproblem individualiseras. Borgerliga opinionsbil-
dare har lyckats lyfta frågor som Moderaterna levererar svar på. Svenskt nä-
ringslivs satsning på en mångfald av tankesmedjor och debattörer, som tillåts 
säga emot både varandra och ledande borgerliga politiska företrädare men 
alltid står för ett tydligt högerperspektiv, har varit mycket framgångsrika.

Undersökningar från SOM-institutet, Forskningsgruppen för Samhälls- 
och Informationsstudier (FSI) och SIFO visar på allvaret i den situation 
fackföreningsrörelsen befinner sig i. Facket är idag en av de institutioner 
allmänheten har lägst förtroende för. Fackföreningarnas ställning anses 
inte vara särskilt avgörande för löntagarnas väl och ve. Svenska löntagare 
har större förtroende för sin arbetsgivare än sin fackförening. LO åtnjuter 
ett lägre förtroende än TCO och Saco. Det initiativ i den offentliga debatten 
LO en gång hade, då man bedrev ideologiska studier, då LO-ekonomerna 
var drivande i utformandet av välfärdsmodellen, då man reste politiska krav 
som socialdemokratin hade att förhålla sig till, har man av olika skäl inte 
lyckats upprätthålla.

Målet för LOs opinionsbildande och samhällspolitiska arbete måste vara 
trefaldigt:

 – LO måste erhålla ett större förtroende från allmänheten.
 – De frågor som är avgörande för LO-förbundens medlemmars väl och ve 
måste få ett större utrymme i den allmänna debatten.

 – Samtliga riksdagspartier måste pressas att hörsamma LOs politiska krav.

Dessa mål kan nås genom ett långsiktigt, självständigt och väl underbyggt 
opinionsbildande arbete. Vi tror att man i det arbetet bör:
 – börja med att göra djuplodande analyser av samhällsutvecklingen och lyss-
na in medlemsopinionen,

 – sedan med utgångspunkt av dessa analyser och medlemsopinionen iden-
tifiera strategiskt avgörande frågor,

 – driva dessa frågor konsekvent och
 – bygga allianser med andra aktörer som har samma målsättningar så att 
samtliga politiska partier måste förhålla sig till dessa frågor.

Att konsekvent och självständigt driva frågor som stammar ur hur med-
lemmarnas vardagssituation ser ut, oavsett hur andra opinionsbildare och 
makthavare ställer sig till dessa, ger ett ökat förtroende. Genom strategisk 
opinionsbildning i dessa frågor kan vi etablera dem som samhällsproblem 
i den allmänna debatten. Om vi kan visa att dessa frågor är avgörande för 
en stor del av väljarkåren kan vi tvinga de politiska partierna att förhålla 
sig till dem.

Vägledande i detta arbete måste vara insikten om att den svenska ar-
betsmarknads- och välfärdsmodellen är en sammansatt helhet, där de olika 
delarna är beroende av varandra. Det är därför omöjligt att isolera arbets-
livsfrågor från andra välfärdspolitiska frågor. Ett gott arbetsliv kan endast 
uppnås om demokratin tillåts vidgas och fördjupas på marknadskrafternas 
bekostnad på samhällslivets alla områden.
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Att bidra till att sätta den politiska agendan så att makthavare måste 
förhålla sig till specifika problem i löntagares vardag och strukturella frågor 
om fördelningen av makt och inflytande mellan demokratin och marknads-
krafterna är den största tjänst LO kan göra arbetarrörelsen i stort. Socialde-
mokraterna behöver inte supporters utan någon som ställer frågor som de 
måste svara på, någon som lyfter samhällsproblem som berör breda grupper. 
Det måste råda ett dynamiskt förhållande mellan arbetarrörelsens grenar, 
socialdemokratin behöver en tydlig uppdragsgivare.

Det är inte längre så att en majoritet av Sveriges löntagare tillhör LO-
kollektivet. Ett framgångsrikt opinionsbildande arbete är därför avhängigt 
förmågan att driva frågor som berör bredare grupper. Stora delar av tjäns-
temannakollektivet berörs, liksom LO-förbundens medlemmar, av att ar-
betslivet allt mer organiseras med den ekonomiska vinsten som det enda 
målet samt av att ansvaret för den personliga välfärden individualiseras. Om 
vi respekterar och är ödmjuka inför varandras olikheter borde därför LO 
och fackliga organisationer inom tjänstemannarörelsen kunna lyfta några 
centrala frågor gemensamt.

LO är beroende av ett starkt socialdemokratiskt parti. Samtidigt är en 
socialdemokratisk utveckling av samhället avhängig att folkrörelser och 
opinionsbildare som LO genom självständig opinionsbildning för upp sina 
prioriterade frågor på den politiska dagordningen. LO bör därför se över hur 
resurser bäst kan fördelas mellan partianslag och egen opinionsbildning. En 
eventuell förändring av denna fördelning står inte i motsats till att man har 
en unik samverkan med socialdemokratin som bland annat består i
 – att man uppmuntrar politiskt intresserade medlemmar och förtroende-
valda att engagera sig i socialdemokratiska arbetarepartiet,

 – ger dessa underlag att driva för LO viktiga frågor inom socialdemokra-
terna och

 – att man har gemensamma forum där LO framför sin syn på samhällsut-
vecklingen till socialdemokraterna och LO får en stor roll i formulerandet 
av socialdemokratiska politiska förslag.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att på ett tydligare sätt samordna sin utredande verk-

samhet med den opinionsbildande verksamheten,
att LO med utgångspunkt i kongressbeslut, utredningar och medlemsun-

dersökningar identifierar för arbetstagarna centrala frågor och tar fram 
en strategisk plan för hur man ska föra upp dessa frågor på den politiska 
agendan, för att sedan i sin kommunikation med makthavare och opi-
nionsbildare konsekvent utgå från dessa frågor, så att alla partier måste 
förhålla sig till dem,

att LO i de frågor som identifierats som centrala försöker att i möjligaste 
mån agera tillsammans med fackliga organisationer inom tjänsteman-
narörelsen samt bilda strategiska allianser med andra aktörer som delar 
LOs målsättningar,

att LO inför valet 2014 med utgångspunkt i de frågor som identifierats som 
centrala formulerar konkreta politiska krav som man söker partiernas 
stöd för
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att LO ser över hur resurser ska fördelas mellan anslag till socialdemokra-
tiska partiet och egen opinionsbildning, i syfte att åstadkomma största 
möjliga samhällspåverkan.

15.6
Facklig-politisk samverkan
Byggnadsarbetareförbundet GävleDala

Valförlusten innebär att socialdemokratiska arbetarepartiet har förlorat 80 
miljoner i intäkter. På grund av detta tvingades partiet till en omorgani-
sation. Många människor fick gå hem. Men eftersom det var många som 
nappade på erbjudandet var partiet nödgade att nyanställa. Efter att vi i tid-
ningsannonser kunde läsa att de krävde högskoleutbildning av de sökande 
blev vi förbryllade.

Tills nu har LOs medlemmar kunnat åtnjuta resurser i form av anställda 
kamrater som arbetat med den facklig-politiska verksamheten på central 
och lokal nivå. Dessa personer har varit vår kanal in i partiet eftersom de 
haft sin anställning på partihögkvarteret. Detta har kunnat motiveras ge-
nom att LO årligen skänker pengar till Socialdemokratiska arbetarpartiet.

Vi föreslår att LO verkar för
att LO tillsammans med partiet satsar framåt via anställda fackliga kamra-

ter som ställer upp som politiska sekreterare till våra riksdagsledamöter 
som är sprungna ur den fackliga rörelsen. Dessa fackliga kamrater kan 
dessutom hålla ihop den facklig-politiska rörelsen på gräsrotsnivå genom 
utbildning och agitation,

att LO initierar en form av politikerskola tillsammans med partiet för att 
förstärka den facklig-politiska samverkan,

att LO får ett visst antal öronmärkta tjänster i partiorganisationen
att LO får två till tre platser som årligen kan utbildas i till exempel sex 

månaders projekt nära den politiska makten. På så sätt tryggar vi den 
politiska återväxten bland LO-arbetare.

15.7
Utveckla en svensk Trondheimsmodell
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland

Styrkan i den svenska modellen har bestått av flera delar. Förutom hög fack-
lig organisationsgrad och gemensamma kollektiva avtal har det politiska 
inflytande från facken haft stor betydelse.

Facklig påverkan på politikens inriktning, demokrati och inflytande har 
varit och är en oundviklig förutsättning för att det gemensamt ägda och 
den generella välfärden ska kunna bestå och bevaras. Det visas tydligt under 
de senaste decenniernas försvagning av välfärdsmodellen och tydligast ser 
vi det i de senaste tio årens raserande av samhällsbygget som de politiska, 
främst de borgerliga, företrädarna visat prov på.

Vi i fackföreningsrörelsen behöver förstärka och utveckla vårt inflytande 
i politiken och politiken behöver facken för att kunna vara demokratins 
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verktyg. Därför måste vi också utveckla och bygga ut nya sätt att driva po-
litiska frågor och få stöd för dem.

Den modell för politiskt inflytande som genomförts i Norge av norska 
LO med mycket goda resultat i form av både ökat röstdeltagande och poli-
tiskt inflytande för det norska LOs medlemmar, som getts namnet Trond-
heimsmodellen, borde också genomföras av oss i Sverige.

Det försök som inleddes inför valet 2010 i Stockholm på en variant av 
Trondheimsmodellen visade på många positiva erfarenheter. Många fler 
fackliga medlemmar än tidigare deltog i politiska samtal och fick chansen att 
visa vilka frågor som är viktigast. Partierna krävdes också på svar och ansvar.

Vi föreslår
att LO antar arbetsmodellen från Stockholm i likhet med Stockholmsmo-

dellen och driver den i nästa riksdags-, kommunal- och landstingsval.

15.8
Partitillägg för ordförandeskapet
Fastighetsanställdas Förbund Härryda/Mölndal

Ingen kunde väl undgå att ta del av Håkan Juholts lägenhetsaffär.
Det framkom då att vår partiordförande har sin lön kopplad till stats-

ministerns. Ersättningen består av arvodet för att sitta i riksdagen, sedan 
fyller partiet på upp till statsministerns lön. Att vår partiordförande ska 
ha någon typ av tillägg för ordförandeskapet kan vi acceptera, men för oss 
finner vi ersättningen på tok för hög och sambandet ologiskt.

Vi föreslår
att våra LO-representanter i socialdemokratiska partistyrelsen initierar att 

få omförhandla partitillägget för ordförandeskapet till en mer rimlig 
(lägre) nivå.

15.9
LOs partistöd till Socialdemokraterna
Byggnadsarbetareförbundet Väst

LO stödjer och samarbetar med socialdemokraterna utifrån beslut som fat-
tas på varje LO-kongress. LOs bidrag till socialdemokraterna är sex miljoner 
kronor per år och förbunden inom LO ger sex kronor per medlem, 6 x cirka 
1,5 miljoner medlemmar = cirka 9 miljoner kronor. Totalt blir detta cirka 15 
miljoner kronor per år.

LO och dess förbund har fått försämrad ekonomi på grund av att man 
har tappat medlemmar, vilket har medfört svagare fackförbund inom LO.

Vi anser att LO ska behålla så mycket som möjligt av medlemsavgifterna 
själv för att inte LO ytterligare ska försvagas, utan vara en stark motkraft 
mot arbetsgivarsidan. I dagsläget finns det oklarheter i Socialdemokraternas 
politik för framtiden och om vilken riktning man tänker gå.
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Vi föreslår
att LO-kongressen tar upp en diskussion vad man får ut av det ekonomiska 

stöd som man ger till socialdemokraterna
att LO-kongressen kräver att Socialdemokraterna ger besked om vilken po-

litik man tänker föra i framtiden, bland annat när det gäller skatterna 
och EU-politiken.

Utlåtande
Motionerna 15.1–15.9

15.1

att LO utarbetar en mellanvalsstrategi och löpande följa upp densamma,

att LO-strategin omfattar en enkätundersökning bland LO-förbundens medlemmar,

att medlemmarnas prioriterade frågor omvandlas till konkreta politiska krav,

att de politiska partiernas svar presenteras och löpande följs upp

att LO ökar samarbetet och stöd för olika demokratiska och folkliga rörelser som oppo-

nerar mot dagens förda politik.

15.2

att utarbeta en mellanvalstrategi och löpande följa upp densamma,

att strategin omfattar en enkätundersökning bland LO-förbundens medlemmar,

att medlemmarnas prioriterade frågor omvandlas till konkreta politiska krav,

att de politiska partiernas svar presenteras och löpande följs upp

att LO ökar samverkan och söker stöd hos andra organisationer för att förstärka den 

politiska opinionsbildningen.

15.3

att LO utarbetar en mellanvalsstrategi och löpande följa upp densamma,

att LO strategin omfattar en enkätundersökning bland LO-förbundens medlemmar,

att medlemmarnas prioriterade frågor omvandlas till konkreta politiska krav,

att de politiska partiernas svar presenteras och löpande följs upp

att LO ökar samverkan och stöd för olika rörelser som opponerar mot den förda politi-

ken.

15.4

att alla fackförbund ska utarbeta en strategi för hur de tänker arbeta fackligt-politiskt 

fram till nästa val samt

att information om samordning av valaktiviteter ges till alla fackförbund i god tid inför 

nästa valrörelse.

15.5

att LO får i uppdrag att på ett tydligare sätt samordna sin utredande verksamhet med 

den opinionsbildande verksamheten,

att LO med utgångspunkt i kongressbeslut, utredningar och medlemsundersökningar 

identifierar för arbetstagarna centrala frågor och tar fram en strategisk plan för hur 

man ska föra upp dessa frågor på den politiska agendan, för att sedan i sin kommu-
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nikation med makthavare och opinionsbildare konsekvent utgå från dessa frågor, 

så att alla partier måste förhålla sig till dem,

att LO i de frågor som identifierats som centrala försöker att i möjligaste mån agera 

tillsammans med fackliga organisationer inom tjänstemannarörelsen samt bilda 

strategiska allianser med andra aktörer som delar LOs målsättningar,

att LO inför valet 2014 med utgångspunkt i de frågor som identifierats som centrala 

formulerar konkreta politiska krav som man söker partiernas stöd för

att LO ser över hur resurser ska fördelas mellan anslag till socialdemokratiska partiet 

och egen opinionsbildning, i syfte att åstadkomma största möjliga samhällspåver-

kan.

15.6

att LO tillsammans med partiet satsar framåt via anställda fackliga kamrater som stäl-

ler upp som politiska sekreterare till våra riksdagsledamöter som är sprungna ur 

den fackliga rörelsen. dessa fackliga kamrater kan dessutom hålla ihop den facklig-

politiska rörelsen på gräsrotsnivå genom utbildning och agitation,

att LO initierar en form av politikerskola tillsammans med partiet för att förstärka den 

facklig-politiska samverkan,

att LO får ett visst antal öronmärkta tjänster i partiorganisationen

att LO får två till tre platser som årligen kan utbildas i till exempel sex månaders pro-

jekt nära den politiska makten. på så sätt tryggar vi den politiska återväxten bland 

LO-arbetare.

15.7

att LO antar arbetsmodellen från Stockholm i likhet med Stockholmsmodellen och dri-

ver den i nästa riksdags-, kommunal- och landstingsval.

15.8

att våra LO-representanter i socialdemokratiska partistyrelsen initierar att få omför-

handla partitillägget för ordförandeskapet till en mer rimlig (lägre) nivå.

15.9

att LO-kongressen tar upp en diskussion vad man får ut av det ekonomiska stöd som 

man ger till Socialdemokraterna

att LO-kongressen kräver att Socialdemokraterna ger besked om vilken politik man 

tänker föra i framtiden, bland annat när det gäller skatterna och eu-politiken.

att vår utgångspunkt för den facklig-politiska samverkan och för påverkansarbete och 

opinionsbildning i övrigt utgår från medlemmarnas prioriterade frågor är naturligt och 

bör vara självklart i en demokratiskt styrd organisation som LO.

I motionerna 15.1–15.5 förs ett resonemang bland annat kring de förändringar som 

skett i vårt samhälle de senaste åren och framför allt kring vilken strategi LO ska ha för 

sitt facklig-politiska arbete. Styrelsen delar åsikten att det är mycket viktigt att många 

deltar aktivt och engagerar sig för att nå en socialdemokratisk valseger 2014. därför är 

det naturligtvis viktigt att gemensamma valaktiviteter tas fram tillsammans med alla 

förbund i god tid inför nästa valrörelse, vilket föreslås i motion 15.4. detta blir naturligt 

om det finns en strategi för det facklig-politiska arbetet också under mellanvalsperio-
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derna, vilket krävs i motionen. LO kan dock inte ålägga förbunden att ta fram facklig-

politiska strategier.

I motionerna 15.1–15.3 föreslås bland annat att strategin ska omfatta en enkätunder-

sökning bland LO-förbundens medlemmar för att få fram medlemmarnas prioriterade 

frågor och att dessa sedan ska omvandlas till konkreta politiska krav.

Styrelsen anser dock att man inte bör binda sig för vilka metoder som ska användas 

för att få fram medlemmarnas prioriterade frågor. det är viktigt att ha flera verktyg att 

arbeta med, och att ständigt utveckla och ta till sig nya för att kunna välja det arbets-

sätt som passar bäst vid varje tillfälle. enkätundersökningar bland LO-förbundens med-

lemmar är ett verktyg. röster om facket och jobbet samt LO-panelen är andra verktyg 

med olika kvaliteter som används för att göra vår gemensamma strategi så aktuell och 

verklighetsförankrad som möjligt. dessutom ligger självklart alltid besluten från LOs 

kongresser till grund för LOs ställningstaganden.

I motion 15.7 nämns Stockholmsmodellen som en arbetsmodell som LO bör anta för 

att driva i nästa riksdags-, kommunal- och landstingsval. Styrelse avslår motionen med 

argumentet att det inte kan vara rationellt att låsa sig vid en modell eller arbetssätt 

som ska användas på alla nivåer och över hela landet. däremot kan arbetssättet ge 

idéer för hur man kan utveckla metoder för att få igång politiska samtal, inte minst på 

arbetsplatser.

på samma sätt anser styrelsen att LO måste välja metod och arbetssätt för påver-

kansarbetet utifrån den aktuella situationen och sakfrågan. det måste pågå ett kon-

tinuerligt arbete med syfte att påverka opinionen och ytterst politiska beslut, och det 

kan rikta sig mot olika organisationer, myndigheter och partiföreträdare beroende på 

vilken fråga det gäller. detta gör LO redan idag, men arbetet måste ständigt utvecklas. 

när det till exempel gäller att påverka den framtida arbetslöshetsförsäkringen är det 

ett självklart inslag att kartlägga olika partiers inställning samt ta ställning till vilka 

som man bör bedriva påverkansarbete gentemot och på vilket sätt.

vi ska bilda allianser i de frågor och i de situationer där det kan anses fruktsamt. 

Samarbetet med andra fackliga organisationer är viktigt för att hävda bredare löntagar-

intressen; till exempel har LO arbetat tillsammans med TcO och SacO i frågan om att 

höja taket för arbetslöshetsersättningen. de tre fackliga centralorganisationerna sam-

arbetar också bra på den internationella arenan. där finns en överenskommelse där 

organisationerna delar upp uppdragen och också företräder varandra. andra exempel 

är att LO agerat tillsammans med handikapprörelsen, unga örnar och att LO stöttade 

det så kallade påskuppropet som krävde förändringar i sjukförsäkringen.

I motion 15.5 finns ett yrkande att LO på ett tydligare sätt bör samordna sin utredan-

de verksamhet med den opinionsbildande verksamheten. det finns en sådan strävan 

som bland annat tagit sig konkret uttryck i att en kommunikationsberedning med repre-

sentanter från olika enheter i LO-kansliet möts regelbundet och att avrapportering sker 

till LOs arbetsutskott. dessutom ska numera varje rapport som behandlas av arbetsut-

skottet åtföljas av en kommunikationsplan. Mycket av det som behandlas diskuteras 

också i LOs råd för kommunikationsfrågor där förbunden är representerade.

I motion 15.6 finns förslag som syftar till att LO ska utveckla formerna för hur de 

fackliga erfarenheterna bättre ska tillvaratas i partiorganisationen. Styrelsen anser 

att det är oerhört viktigt att det finns människor med facklig bakgrund i såväl partiets 

beslutande organ som i partiorganisationen i övrigt för att löntagarnas perspektiv ska 

finnas med i alla sammanhang. LO stimulerar intresset för att söka tjänster i den poli-
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tiska sfären genom att framhålla värdet av den facklig-politiska samverkan i fackliga 

utbildningar och genom att anordna kvalificerade centrala fackliga kurser, som till 

exempel spetsutbildningen om den svenska modellen. Också inom ramen för campus 

bommersvik finns möjlighet för fackligt aktiva dels att förkovra sig med sikte på kvali-

ficerade politiska uppdrag och tjänster, dels att knyta kontakter som öppnar vägar in i 

politiken och partiorganisationen. det är också oerhört viktigt att det sker ett erfaren-

hetsutbyte när partiet är i regeringsställning mellan LO och regeringskansliet.

frågan om att initiera omförhandling av partitillägget för ordförandeskapet till en 

lägre nivå, som yrkas i motion 15.8, är en fråga för det socialdemokratiska partiet och 

inte något som LO bör agera i. de företrädare för LO och förbunden som är ledamöter i 

partiets verkställande utskott och styrelse är valda av partikongressen och svarar inför 

den. frågan är nu under beredning på uppdrag av partiets vu för att finna en lösning i 

motionens anda.

Motion 15.5 femte att-satsen och motion 15.9 behandlar ekonomiska bidrag till 

socialdemokraterna. LO och flertalet förbund ger årligen ett ekonomiskt stöd till soci-

aldemokraterna. det är något som LO och respektive förbund beslutar om i sina demo-

kratiskt valda organ. uppgifterna redovisas öppet på bland annat LOs hemsida. extra 

anslag har getts till partiet i samband med valrörelser och dessutom avsätts resurser i 

form av bland annat arbetsinsatser, särskilt i samband med valrörelser.

vi gör det för att det gynnar LO-förbundens medlemmar att partiet är starkt och 

kan driva igenom politiska beslut som ligger i linje med de beslut som fattats på våra 

fackliga kongresser. Skulle detta upphöra skulle det innebära stora konsekvenser för 

partiet. LOs och förbundens stöd har stor betydelse för partiets möjlighet att bedriva 

sin verksamhet. Om vi skulle villkora pengarna mot att socialdemokraterna ger besked 

om vilken politik man tänker föra i framtiden skulle det få till följd att vi helt åsidosätter 

den demokratiska ordningen i partiet.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 15.1 första och tredje att-satserna, 15.2 första och tredje att-

satserna, 15.3 första och tredje att-satserna, 15.4 andra att-satsen och 15.5 första 

och tredje att-satserna,

att anse motionerna 15.1 andra och femte att-satserna, 15.2 andra och femte att-satser-

na, 15.3 andra och femte att-satserna, 15.4 första att-satsen, 15.5 andra, fjärde och 

femte att-satserna och 15.6 första, andra och fjärde att-satserna besvarade samt

att avslå motionerna 15.1 fjärde att-satsen, 15.2 fjärde att-satsen, 15.3 fjärde att-satsen, 

15.6 tredje att-satsen och 15.7–15.9.



 f a c K L I G - p O L I T I S K  S a M v e r K a n  | 305

I debatten deltog
Tina Thuresson, Livs
Leif Nordin, Kommunal
Georgios Kontorinis, IF Metall
Aneth Amundson, IF Metall
Johan Lindholm, Byggnads
Johan Sjöstrand, Handels
Robert Langholz, Transport
AnnKatrin Eneblom, Kommunal
Daniel Larson, Kommunal
Bilbo Göransson, Kommunal
Sven Lindkvist, Byggnads
Petter Gustafsson, Handels
Thomas Gustavsson, Fastighets
Jan Johansson, IF Metall
Ferenc Kovacs, IF Metall
Thomas Sandgren, Elektrikerna
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Per Persson, HRF
Daniel Tillgren, Handels
Michael Gustafsson, IF Metall
Stefan Mella, HRF
Hans-Åke Gustavsson, GS
Gabriella Lavecchia, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Tina Thuresson, Livs m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över 
motion 15.4,

 – Leif Nordin, Kommunals m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande 
över motion 15.5,

 – Georgios Kontorinis, IF Metalls yrkande om bifall till styrelsens utlåtande 
över motionerna 15.1 och 15.2,

 – Johan Lindholm, Byggnads m.fl. yrkande om bifall över motion 15.5 andra 
och fjärde att-satserna,

 – Johan Sjöstrand, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 15.5 andra 
att-satsen.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 15.5 andra och fjärde att-satserna.

Votering begärd av Per Lilja, Handels.

Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Monarkins avskaffande

Motion 15.10

15.10
Monarkins avskaffande
Livsmedelsarbetareförbundet

Den nuvarande regeringsformen gällande statsskicket utformades i början 
av 1970-talet efter en kompromiss mellan partier som sinsemellan hade helt 
olika uppfattningar i den principiella frågan om vi borde ha monarki eller 
republik. Det var en uppgörelse som innebar att Sverige ska vara en monarki 
men att monarken inte ska ha några politiska utan enbart representativa 
och ceremoniella funktioner.

Livsmedelsarbetareförbundet har ett flertal gånger vid sina kongresser 
bifallit krav på att verka för att monarkin avskaffas. Ur demokratisk syn-
vinkel råder det ingen tvekan om att avskaffandet av ärftlig monarki är ett 
berättigat krav. Monarkin är ur ett principiellt perspektiv oförenlig med 
demokratin.

Vi föreslår att LO verkar för
att monarkin avskaffas och att Sverige därmed blir en republik där stats-

chefen väljs av medborgarna.

Utlåtande
Motion 15.10

15.10

att monarkin avskaffas och att Sverige därmed blir en republik där statschefen väljs av 

medborgarna.

Styrelsen instämmer till fullo med motionen. den ärftliga monarkin är ovärdig ett 

modernt demokratiskt samhälle och det råder ingen tvekan om att avskaffandet av 

densamma är ett berättigat krav. visserligen har den svenska monarkin gradvis avlö-

vats sin makt, men monarken är enligt grundlagen fortfarande Sveriges statschef. 

Styrelsens uppfattning är att Sveriges statschef ska utses i demokratisk ordning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 15.10.
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I debatten deltog
Bilbo Göransson, Kommunal
Ann-Christine Steneryd, Kommunal
Ulf Johansson, Kommunal
Lena O Jenemark, Livs
Catarina Palmblad, IF Metall
Marie Linder, LO

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens utlåtande,
 – Bilbo Göransson, Kommunals tillläggsyrkande som lyder: tillsätt en ut-
redning för att utreda när och hur avskaffandet ska gå till

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande
att avslå Bilbo Göransson, Kommunals tilläggsyrkande.
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Jag vill jobba!
Jag vill jobba är temat för LOs kongress 2012 som är den 27e i ordningen . 
Temat är satt mot bakgrund av behovet av fler arbetstillfällen. Kampen 
för jobben är kanske den mest grundläggande uppgiften för arbetar
rörelsen. Arbetslöshet bryter ner individen, gör samhället fattigare och 
försvårar löntagarnas kamp för bra löner och arbetsvillkor.

De 283 motionerna visar att det finns mycket kvar att göra för LOför
bundens medlemmar. Motionerna behandlar dels frågor om hur vi har 
det på jobbet och tar upp arbetsmiljön, arbets tider och inflytande. Men 
de handlar också om vad som händer då man inte har ett jobb och 
av handlar frågor om pensionens storlek och de regler som gäller vid 
sjukdom eller arbetslöshet.

Kongressen ska också behandla rapporten ”Full sysselsättning” som 
behandlar frågan om arbete åt alla.

Samhället och arbetslivet förändras ständigt men den delen av sam
hället som ska underlätta människors möjligheter till arbete har inte 
utvecklats i samma takt och ibland avvecklats. LOkongressen vill 
bidra till en ny ambitionsnivå och nya verktyg för att ta Sverige åter till 
den fulla sysselsättningen. LO vill vara med och forma en framtidens 
arbetsmarknad – ett hållbart arbetsliv – med trygga, fria och utveck
lande arbete. Ett arbetsliv där vi känner trygghet. Så utvecklar vi både 
människan  och samhället.
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