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LOs organisationsplan, gränsdragningsfrågor
Måndagen den 21 juni

Erland Olauson, förste vice ordförande: 
Den här punkten kan för den oinvigde framstå som formell och trå-
kig. Men det vi nu ska diskutera och besluta om är själva grundbulten 
för vår verksamhet. Det är på det här området vi bestämmer styrkan 
på vår gemensamma organisation.

Vår förmåga att hantera vem som ska organisera vilka medlem-
mar är avgörande för om vi kan erbjuda arbetsfred för arbetsgivarna 
och därmed också avgörande för kvaliteten på de avtal som vi får – 
vad arbetsgivarna är beredda att betala.

Om man inte löser de här frågorna internt, om man för ett ögon-
blick skulle leka med tanken att LO inte hade beslutanderätt i gräns-
dragningstvister, då skulle vi hamna i det moras som John Monks be-
skrev från England på 70- och 80-talen.

Då hade man situationen att när eldarna slutade strejka, då bör-
jade lokförarna strejka. När de slutade strejka började konduktörer-
na. Och till slut fanns det inget värde alls för arbetsgivarna att ingå 
avtal, för det blev inte fred.

Där tröttnade dessutom allmänheten, så Thatcher kunde inskränka 
strejkrätten utan att det mötte några protester. Labourregeringen har 
fortfarande kvar huvuddelen av den lagstiftningen, utan att det har 
mött några protester. Fackföreningsrörelsen har blivit försvagad.

På det sättet kanske det är en av de allra viktigaste frågorna vi 
har att hantera nu, för det ni ska besluta om är den regelbok som 
LOs styrelse ska följa när man avgör gränsdragningstvister under den 
kommande perioden.

Därmed är det lätt att förstå det engagemang som olika förbund 
lägger in i arbetet med organisationsplanen och också det engage-
mang som man lägger in i de tvister som uppstår.

Mer tänkte jag inte säga om organisationsplanen.
I utredningens förslag finns det också en strukturplan som talar 
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om vilka förbund som bör gå samman om de väljer att gå samman. 
I den allmänna debatten har det låtit som om vi genom att anta den 
strukturplanen skulle sätta upp som ett mål att LO så småningom 
skulle bestå av fem förbund. Men det är inte det ni inbjuds att be-
sluta om.

Vi har tidigare på dagordningen beslutat om att tillsätta den ut-
redning, som Medlem 2010 har föreslagit, som ska se över hela LOs 
struktur. Där kommer frågor kring framtida förbundsstruktur upp, 
för rollfördelningen mellan LO och förbunden vilket hänger samman 
med hur LO ska styras med hänsyn till hur förbunden ser ut.

Den strukturplan som vi behandlar under den här punkten ta-
lar bara om i vilken riktning man bör gå om förbunden – som är de 
som själva bestämmer suveränt i de här frågorna – väljer att gå sam-
man.

Där tänkte jag stanna och yrka bifall till styrelsens förslag.

Utlåtande
LOs styrelse konstaterar inledningsvis att organisationsutredning-

ens rapport behandlar och lägger förslag till en heltäckande organi-

sationsplan. Utredningen har haft till uppdrag att förutsättningslöst 

och heltäckande utreda LOs organisationsplan. Vidare ingick också 

att pröva alla uppslag som kunde förbättra tidigare principer och 

regelverk i den nuvarande organisationsplanen. 

Styrelsen konstaterar att en majoritet av utredningen kommit fram 

till att det inte är önskvärt att i grunden förändra förbundsstruktu-

ren inom LO. Styrelsen ställer sig bakom utredningens ställningsta-

gande att de organisationsprinciper som ingår i organisationspla-

nen i huvudsak inte bör ändras. 

Styrelsen instämmer i utredningens beskrivningar och poängterar 

vikten av att förbunden och LO förmår upprätthålla ändamålsenliga 

organisationsgränser. Förslaget till ny organisationsplan befrämjar 

en ökad samverkan mellan förbunden. Det är genom ökad samver-
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kan möjligt att uppnå ett ännu effektivare fackligt arbete samtidigt 

som det ger en ökad möjlighet att hävda fackföreningsrörelsens 

gemensamma mål. Styrelsen instämmer i utredningens redovisning 

och synsätt avseende strukturplanen.

Det finns dock skäl att understryka att det är förbunden själva som 

beslutar om att upphöra som eget förbund och därav följande för-

bundssammanslagningar. Om ett sådant sammangående sker ska 

det ske i enlighet med strukturplanen.

Motioner

14.01 och 14.02

14.01
Solidaritet mellan fackförbunden i frågor rörande avtalsområden
Handelsanställdas förbund avd 31, Växjö

Inom lagerverksamheten har vi lagerarbetare under en längre tid kun-
nat bevittna hur arbetstidernas förläggning allt mer förskjutits över 
dygnets 24 timmar. Arbete på obekväm arbetstid blir med andra ord 
allt vanligare. Nuvarande Ob-ersättningar inom våra avtalsområden är 
därför särskilt viktiga för oss. Dels för att vi vill ha en skälig ersättning 
för vårt arbete, och dels för att bra ersättningar kan förhindra arbetsgi-
varen att i onödan förlägga arbete till kvällar, helger och natt. Bland la-
gerarbetare inom Handelsanställdas Förbund växer dock en allt större 
oro för att arbetsgivarna av ekonomiska skäl ska byta branschförbund 
och därmed tvinga oss lagerarbetare över till Transportavtalet, något 
som bland annat skulle innebära sämre Ob-ersättningar.

Vi föreslår

att förbunden upphör med att strida mellan varandra om avtalsområ-
dena och istället utgår från det som gagnar medlemmarna,
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att förbunden istället för att beakta sina egna intressen ser till vad som 
faktiskt gagnar LO-kollektivets medlemmar och

att LO med full kraft verkar för att förbunden inte utsätter sig för 
osund konkurrens.

14.02
Ett enat, starkt och livskraftigt LO-fackförbund 
Skogs- och Träfacket avd 10, Skaraborg

Många förbundsavdelningar kämpar med vikande medlemssiffror och 
svårighet att få budget att gå ihop. Största delen av avdelningarnas 
medlemsavgifter går till lokaler, personal och övrigt administrativt. 
Det är svårt att fä tillräckligt med pengar över till övrig lokal verk-
samhet. Mycket av ombudsmännens och övriga förtroendevaldas tid 
går åt till att förflytta sig mellan arbetsplatserna i våra alltför stora av-
delningar, detta är slöseri med resurser. Skogs- och Träfacket är inte 
ensamma om dessa problem, utan de flesta mindre eller medelsto-
ra förbunden brottas med samma svårigheter. Därför anser vi att det 
nu är dags att slå samman samtliga förbund inom LO-familjen till ett 
enda enat, starkt och livskraftigt fackförbund med ett avdelningskon-
tor i  varje kommun.

Ett enda enat LO-fackförbund innebär inte enbart ekonomiska 
fördelar. Exempel på övriga vinster är dels närheten till medlemmar-
na och dels den lokala politiska styrka som fackavdelningen skulle 
få i kommunen.

Det är oerhört viktigt att vi alltid utgår ifrån medlemmarnas bäs-
ta och inte enbart ifrån organisationens, anställdas och förtroende-
valdas bästa. Det absolut bästa för medlemmarna är ett enat, starkt 
och livskraftigt LO-fackförbund.

Vi föreslår

att LO snarast tillsätter en utredning som visar på problem och möj-
ligheter med ett enat, starkt och livskraftigt LO-fackförbund.
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Utlåtande
Motionerna 14.01 och 14.02

14.01

att förbunden upphör med att strida mellan varandra om avtalsom-
rådena och istället utgår från det som gagnar medlemmarna,

att förbunden istället för att beakta sina egna intressen ser till vad 
som faktiskt gagnar LO-kollektivets medlemmar och

att LO med full kraft verkar för att förbunden inte utsätter sig för 
osund konkurrens.

14.02

att LO snarast tillsätter en utredning som visar på problem och möj-
ligheter med ett enat, starkt och livskraftigt LO-fackförbund.

Motion 14.01 föreslår att förbunden ska sluta strida om vilket förbund 

som ska erhålla avtals- och organisationsrätten för en viss verksamhet. 

Förbunden och LO har sedan bildandet av LO diskuterat gränsdrag-

ningar mellan förbunden. I kapitlet organisationsplanens tillämpning 

framgår att en viktig utgångspunkt för fackföreningsrörelsens strategi 

när det gäller vilket förbund som ska teckna avtal vid en viss arbetsplats 

eller för ett visst verksamhetsområde är att vi själva bestämmer vilket 

förbund som ska rikta krav om avtal mot arbetsgivaren.

Det är därför i högsta grad angeläget att förbunden följer de regler 

som vi gemensamt beslutat ska gälla när det uppstår en gränstvist. 

Det är naturligt att det ändå uppstår gränstvister mellan förbunden. 

Anledningen är att arbetsmarknaden hela tiden förändras. 

Organisationsplanen är därför utformad för att kunna hantera tvister 

mellan förbund. Det är med hjälp av organisationsplanen vi kan slita 

tvisterna för att sedan kunna fatta gemensamma beslut i LOs styrelse 

om vilket förbund som ska erhålla avtals- och organisationsrätten för 

arbetsplatsen.
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Motion 14.02 föreslår att det utreds om vilka problem och möjligheter 

det skulle medföra med ett gemensamt LO-förbund. Liknade förslag 

har funnits på de senaste LO-kongresserna. Det har då visat sig att 

förslag om ett förbundslöst LO inte varit ett realistiskt alternativ. Sty-

relsen anser att denna uppfattning fortfarande äger giltighet.

Styrelsens förslag

att anta rapporten LOs organisationsplan 2004.

att anse motion 14.01 besvarad och

att avslå motion 14.02.

Debatt
I debatten deltog
Jan Granvik, Musikerna
Clas Linder, Transport
Patrik Björck, Skogs och Träfacket
Stig Larsson, El
Hans Öhlund, Fastighets
Yvonne Nygårds, Fastighets
Christer Thilén, Kommunal
Per Persson, Hotell och Restaurang Facket
Anders Berg, Transport
Billy Andersson, Kommunal
Ninel Jansson, Handels
Erland Olauson, styrelsen
Per Bardh, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtanden.
Claes Linders, Transport m fl förslag om återremiss av organisations-
planen.

Hans Öhlunds, Fastighets m fl förslag om återremiss av avsnittet om 
hemservice.

Stig Larssons, Elektrikerna tilläggsförslag ”att nuvarande delade avtals-
rätt mellan Elektrikerförbundet och Metall kvarstår.”

Patrik Björcks, Skogs- och Träfacket förslag om bifall till motion 
14.02.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att avslå Claes Linders, Transport m fl förslag om återremiss av  
 organisationsplanen,

Voteringen begärdes av Sten-Ove Niklasson, Transport.

att avslå Hans Öhlunds, Fastighets m fl förslag om återremiss av avsnittet  
 om hemservice,

Voteringen begärdes av Hans Öhlund, Fastighets.

att avslå Stig Larssons, Elektrikerna tilläggsförslag ”att nuvarande delade  
 avtalsrätt mellan Elektrikerförbundet och Metall kvarstår.”

Voteringen begärdes av Stig Larsson, Elektrikerna.

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 14.02,

Voteringen begärdes av Patrik Björck, Skogs- och Träfacket.

Kongressen beslutade

att anta rapporten LOs organisationsplan 2004 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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Reservationer

1. Musikerförbundet reserverar sig mot beslutet att anta LOs organi-
sationsplan. Jan Granvik.

2. Svenska Elektrikerförbundet reserverar sig mot kongressens beslut 
under punkt 14 LOs organisationsplan, avseende avtalstillhörighet för 
hissbranschen. Motiv till reservationen är detsamma som lämnats till 
LOs organisationsutredning. Stig Larsson, Jonas Wallin. Ronny Wenn-
gren. Nicklas Tempel, Claes-Göran Olsson, Rune Larsson och Peter 
Svensson.
3. Reservation mot kongressens beslut i dagordningens punkt 14 om 
hemservice till förmån för Hans Öhlunds förslag om återremiss. 
Hans Öhlund, Anders Bergsten, Leif Rohdin, Marie-Louise Olsson, 
Thomas Gustavsson, Birgitta Eriksson, Mohamad El-Marghichi, Sten-
Erik Johansson, Yvonne Nygårds, Pia Håkansson och Tommy Nilsson 
från Fastighets.
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Facklig-politisk samverkan

Onsdagen den 23 juni

Ulla Lindqvist, andra vice ordförande:
Jag vill börja med att yrka bifall till styrelsens utlåtande över motio-
nerna 15.01 första och tredje att-satserna samt motion 15.02 andra 
och tredje att-satserna.

Alla människor har en stark vilja att påverka sitt liv. Det vet vi 
alla som sitter här, men den viljan finns hos alla människor. För oss 
gäller det att verkligen se till att ta vara på den viljan, att jobba för 
en politik där människor känner igen sig, där man känner igen sina 
vardagsfrågor. En av våra styrkor inom arbetarrörelsen är också att vi 
utgår från människors vardag och de frågor som är viktiga.

Det ligger därför ett stort värde i att vara med och påverka, att 
vara medlem och påverka via medlemskapet. Det är den inriktning 
som vi har när vi jobbar fackligt och politiskt. Det gäller framför allt 
att se till att LO-medlemmar blir medlemmar också i det socialde-
mokratiska partiet, i en s-förening, oavsett om man bildar egna s-för-
eningar eller deltar i de s-föreningar som finns i bostadsområdena.

Facklig-politisk samverkan är en fråga som vi alltid har diskute-
rat på LO-kongresserna. Vi diskuterar det öppet, och vi tar ständigt 
ställning. Det är en viktig fråga för oss.

Jag tittade lite i protokollet från den första LO-kongressen. Där 
var en av de stora frågorna just kollektivanslutningen och hur man 
skulle förhålla sig till facklig-politisk samverkan.

Den starka samverkan som vi har är naturligtvis ett hot för de 
borgerliga, och de är rädda för den. Därför angriper de den på oli-
ka sätt.

Ett bra exempel är folkpartisten Carl B. Hamilton. Han har ta-
git som sin stora livsuppgift att kartlägga hur mycket pengar vi från 
fackföreningsrörelsen satsar på politiskt arbete. Det gör han ständigt. 
Det gjorde han i förra valrörelsen och det gjorde han nu i EU-valet. 
Han går till och med så långt att han skriver motioner och vill för-
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bjuda oss att fatta demokratiska beslut, förbjuda oss att fatta de be-
slut vi vill på vår kongress eller på våra styrelsemöten om hur vi ska 
stödja det socialdemokratiska partiet.

Han kartlade också i EU-valet. Men då helt plötsligt tyckte han 
att vi gav för lite pengar till politiskt arbete och började ifrågasätta 
om vi inte tyckte att EU-valet var viktigt. Oavsett vad vi gör får vi 
alltså kritik från borgarna. Det är just därför att de är så rädda för 
vårt fackligt-politiska samarbete.

Det är viktigt att vi får människor att engagera sig, att vi har många 
medlemmar i partiet som kan driva de frågor som är viktiga.

Alla här blev nog väldigt skrämda när vi såg resultatet i EU-valet. 
Det gällde att det var så lågt valdeltagande men också att ett parti som 
Junilistan – som har funnits i fyra månader och egentligen inte har 
någon politik eller något program – kunde få så pass många röster.

Oavsett vad det beror på är en slutsats som man kan dra att det är 
viktigt att vi kan koppla ihop politiken med de vardagsnära frågorna, 
med de frågor som man själv upplever som viktiga, till exempel på 
arbetsplatsen när det gäller tryggheten och välfärden.

Att verkligen visa att det spelar roll att man engagerar sig poli-
tiskt, att man går och röstar, att man går med i en socialdemokra-
tisk förening och är med och påverkar, oavsett vad man vill påver-
ka, om man vill påverka i kommunen, i landstinget, i riksdagen eller 
i EU-parlamentet – det är framöver en viktig fråga för oss att jobba 
intensivt med.

Något som verkligen är vår styrka inom arbetarrörelsen och som 
är styrkan i vår facklig-politiska samverkan är våra värderingar, att vi 
har gemensamma värderingar om allas lika värde och rätt.

Vi har en stor uppgift framför oss nu. I EU-valet kom inte Sve-
rigedemokraterna in i parlamentet, guskelov, men de fick ändå rätt 
många röster. I kommunvalen såg vi att de tog sig in i många kom-
muner. Är det några som kan stoppa detta, är det några som kan föra 
en debatt om dessa odemokratiska krafter är det vi inom arbetarrö-
relsen, och det måste vi göra. Det är en stor uppgift framöver.

Inom bland annat fackliga utskottet har vi diskuterat detta och 
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ska ha en temadag om det, och inom LO har vi tillsammans med 
SSU tagit fram ett material som heter Motståndskraft. Vi måste ut 
på gator och torg och visa vår ilska över de här krafterna och påver-
ka personerna så att de ändrar sina värderingar, och vi ska se till att 
de som inte ändrar sig kryper ner i sina hålor igen.

Förra kongressen beslutade vi att satsa på att försöka få fler med-
lemmar i socialdemokratiska partiet som har LO-bakgrund. Vi har 
under den här tiden haft ett projekt som heter 100 000-projektet. 
Vi har haft framgångar i det projektet. Vi har lyckats få många fler 
medlemmar politiskt aktiva, och vi har lyckats fokusera på det vik-
tiga att man är delaktig, att man är med och formar politiken. Inom 
fackföreningsrörelsen har vi också prioriterat det politiska arbetet 
bättre än tidigare. Men vi har mycket kvar att göra.

Vi har lyckats uppnå att 50 procent av de yrkesverksamma som 
är medlemmar i det socialdemokratiska partiet är medlemmar i nå-
got LO-förbund. Det visar den medlemsundersökning som partiet 
gjorde i höstas.

Men vi behöver arbeta mer på att fler av våra medlemmar tar po-
litiska uppdrag. Medlemsundersökningen visar att det i fråga om po-
litiska uppdrag är en majoritet av tjänstemän. Första steget är att gå 
med, men sedan gäller det att också våga ta på sig ett uppdrag och 
känna att man på så sätt är med och representerar partiet.

Så till det andra som är viktigt. I 100 000-projektet har vi lyckats 
där vi har lyckats få med det fackligt-politiska arbetet som en natur-
lig del i det fackliga arbetet, där det är en viktig fråga för lokalavdel-
ningen eller klubben att också jobba politiskt.

Vi ska naturligtvis aldrig ta över partiets ansvar, när man väl har 
gått med i partiet och blir s ombud och så vidare, utan det ansva-
ret har ju partiet. Men som facklig organisation ska vi jobba för att 
fler blir medlemmar i partiet och att man har ett bra samarbete lo-
kalt mellan partiorganisationen och LO-organisationen. Det är där 
vi lyckas bra. Det behöver vi jobba mycket mer med framöver.

Det tredje som är viktigt är att vi har en strategi för utbildning i 
facklig-politiska frågor. Det viktigaste tycker jag är att föra in de frå-
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gorna i all vår fackliga utbildning, att se sambandet mellan att jobba 
fackligt på arbetsplatsen och att jobba politiskt i alla våra frågor. Se-
dan kan det behövas speciellt inriktade facklig-politiska utbildningar, 
och det håller vi på att diskutera mellan LO och partiet.

Men grunden är ändå den stora satsning på medlemsutbildning 
som vi har gjort. Även där måste man få in kopplingen till politiken. 
Vi har ett tryck på medlemsutbildningar. Det diskuterade vi i söndags. 
Vi har ökat antalet medlemmar som går medlemsutbildning från 11 
000 år 2001 till 34 000 år 2003. Här finns det många som vill påver-
ka både fackligt och politiskt, och dem måste vi ta hand om.

Det fjärde är just att vi måste ta hand om dem som vill. Jag har 
träffat ett gäng ungdomar som är här. Vi har haft ungdomskonferen-
ser ute i distrikten, där man i varje distrikt har utsett två ungdomar 
som har kommit hit som åhörare på kongressen. Det finns så mycket 
intresse och så mycket vilja där, och det måste vi ta vara på.

Det är något jag brukar berätta, så några har kanske hört det ti-
digare. När jag var 14 år var SSU på min skola och delade ut sche-
man som man kunde fylla i om man ville bli medlem. Jag tyckte att 
de SSUare som var på skolan var så bra att jag skickade in en anmä-
lan. Men sedan hörde de aldrig av sig. Antagligen kom schemat bort 
på posten. Jag trodde faktiskt att jag inte fick komma med, och jag 
kände mig jätteledsen för det. Jag var med i vänsterrörelsen under 
några år, men sedan gick jag till SSU.

Jag kommer så väl ihåg känslan av att jag inte fick vara med. Det 
vi måste få folk att känna är att vi vill ha med dem, att de ska vara 
med och påverka och också få uppdrag. Det är en jätteviktig fråga 
för oss både fackligt och politiskt att jobba med framöver.

Vi är nästan klara med kongressen och har fattat många kloka be-
slut. Vi har bland annat beslutat om en bättre tandvårdsförsäkring, 
att vi behöver rätt till heltid och att vi måste se till att arbetsgivarna 
inte kan utnyttja visstidsanställningar som de gör, och vi har beslutat 
om en lagstiftad företagshälsovård och höjt tak i A-kassan.

Alla de frågorna klarar vi inte själva fackligt, utan vi måste också 
jobba politiskt med dem. Det är en stor utmaning. Vad det handlar 
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om är att få det socialdemokratiska partiet att tycka att de frågor-
na är värda att slåss för. Det gör vi genom att vi är många LO-med-
lemmar i partiet.

Motioner
15.01 och 15.02

15.01
Gud bevare oss för högerpolitiken, nyfascismen och valskolkarna 
som bär fram den
SEKO avd Dalarna

Det finns en farlig syn på demokratin som något andra ska sköta. En syn 
på politik och samhällsansvar där experter och utredare hanterar pro-
blemen. Att det skulle vara något som inte berör dig och mig i vårt var-
dagsliv, hemma eller på jobbet. Ett vi- och dom-perspektiv. Där några få 
ska agera och diskutera, medan vanligt folk står vid sidan om och applå-
derar eller buar och recenserar. Har vi inte litet till mans tänkt tanken. 
Det skulle vara lite mera ös i politiken. Som i Frankrike, där vågar de 
spärra motorvägar, strejka och leva rövare när de tycker något är åt sko-
gen. Vi svenskar är alltför flata! Men vad har egentligen fransmännens 
akutaktivism lett till? Jo i bästa fall har det slutat med att någon minis-
ter har fått avgå men högerpolitiken har fått bestå, med vad det innebär 
av ökade samhällsmotsättningar. Det har Svensson inte förstått.

Vi undrar hur det idag känns för alla soffliggare i Frankrike? De som 
inte orkade häva sig till valurnorna i tid och rösta för rättvisa villkor 
för arbetarna. Utan piskades iväg i omgång nummer 2 inför utsikten 
att få fascisten LePen till president. Snacka om att tvingas välja mel-
lan pest och kolera. En högergubbe eller en ultrahögergubbe. Samma 
skrot och korn i botten, och en syn på rättvisa som de delar med vår 
egen höger. Nämligen att det är orättvist att inte gamla orättvisor får 
bestå. Den svenska högerns strategi är att försöka bryta sönder de ge-
nerella välfärdssystemen och införa såkallad minimitrygghet som se-
dan ska sulas på med privata lösningar. En sådan ordning skapar skikt-
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ningar och bär fram motsättningar som arbetarrörelsen historiskt lyck-
ats bekriga bort. Vi säger därför nej till förslag som:

•  Sänk skatterna, mest för de rika. Alltså mera pengar till dem som 
redan har.

•  Satsa på friskolor – betyder skolor fria från problembarn och in-
vandrarungar.

•  Privatisera omsorg – då kan de som har råd, köpa sig förbi köerna 
med privata försäkringar.

•  De kräver sänkt arbetsgivaravgift – Sociala avgifterna betalar 
idag föräldraförsäkring, ålderspension, arbetsskador, a-kassa m m 
– pengar som vi avstått löneutrymme för, en av hörnstenarna i 
välfärden.

•  Fri arbetskraftsinvandring så att man slipper betala avtalsenliga 
löner – Pressar ned lönenivåerna hemma. Vi ska hälsa invandrarna 
välkomna till Sverige och till de svenska lönenivåerna.

Nej, demokrati är ingen tävling som avslutas med en stor final vart 
fjärde år med politiska val.

Demokrati är något som handlar om att varje dag, på varje arbets-
plats och i varje vardag prata om hur vi vill att framtiden ska se ut. 
Demokrati kräver aktivitet och engagemang och skolning av med-
lemmarna Med politiskt medvetna förtroendevalda slipper vi att gå 
Frankrikes väg. Så länge det finns orättvisor så behövs det en Aktiv 
skolad Arbetarrörelse som står upp för de svaga. För att klara detta 
så behöver den fackliga/politiska samverkan förstärkas. Det behövs 
en medveten satsning riktad mot de unga som aktiverar dem och 
klargör de historiska banden. Det behövs en kvalitetssäkring av hur 
mötet mellan den nye medlemmen och facket ska gå till som syftar 
till ett framtida engagemang fackligt/politiskt. Vi måste kvalitetssäk-
ra en handlingsplan som inbegriper och samordnar händelsekedjan 
från skolan med skolinformation på de yrkesrelaterade linjerna, till 
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arbetsplatsen, med facklig introduktion för nyanställda till ett aktivt 
politiskt engagemang. Vi inom LO måste ta ansvar för att skapa fo-
rum för att vidareutbilda och öka medlemmens kunskap om de fack-
liga-politiska sammanhangen via fördjupad skolning. Vi måste också 
aktivt stödja och bilda s-föreningar ute på arbetsplatserna.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

att LO i samverkan med förbunden skapar en handlingsplan i syfte 
att stimulera LO- medlemmar till att aktivera sig politiskt,

att LO tillskapar en fördjupad politiskt skolning i ideologi och samban-
det mellan teori praktik och facklig/politisk samverkans betydelse 
historiskt och i ett framtida EU-perspektiv och

att aktivt stödja bildandet av s-föreningar på arbetsplatserna.

15.02
Unga LO-medlemmarnas röster måste stärkas i politiken
Kommunalarbetareförbundet avd Skaraborg, avd Älvsborg och avd 
Väst

Det är mycket allvarligt att valdeltagandet bland yngre LO-medlem-
mar sjönk ytterligare i 2002 års val, och uppgick till drygt 66 procent 
enligt SCBs valdeltagandeundersökning. Klyftan i valdeltagande mel-
lan yngre LO-medlemmar och yngre SACO-medlemmar har vidgats 
ännu mer. LO-medlemmarnas valdeltagande är överhuvudtaget klart 
och tydligt lägre än för TCO- och SACO-medlemmar. 

Bilden av klassvalet 2002 förstärks också av andra förhållanden. 
Bland yngre manliga väljare under 30 år var valdeltagande endast drygt 
56 procent. Valdeltagandet var också klart och entydigt lägre bland 
unga låginkomsttagare, och bland arbetslösa överhuvudtaget. 

Den här utvecklingen är illavarslande ur flera synpunkter, och 
formas till nya utmaningar för fackföreningarna. I alla fall om LO-
medlemmarnas röster ska vara starka och tydliga i både val och sam-
hällsdebatt i framtiden. 
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Insatser fordras inom flera olika områden. Av särskilt stor betydel-
se blir det att bredda och stärka den fackliga ungdomsverksamheten 
ännu mer i det här perspektivet. ”Framtidspaketet” är den förbunds-
gemensamma grunden för satsningarna på utbildning av LO-med-
lemmar under 30 år. Deras betydelse för framtida fackliga uppgifter, 
och den facklig-politiska samverkan står utom allt tvivel. 

Ungdomsverksamheten har också tydliga facklig-politiska förteck-
en, som det finns anledning att förstärka ännu mer med sikte på fram-
tida val. ”Framtidspaketet” står inte heller i någon motsatsställning till 
varken behovet av facklig skolinformation, eller en bred medlems- 
och förtroendemannautbildning inom LOs medlemsförbund. 

Valresultatet 2002 blev återigen ett mycket tydligt klassval. LO-
medlemmarnas betydelse för valresultaten är oomtvistad. För SAPs 
valresultat är LO-medlemmarnas valdeltagande och ökande röstan-
del på partiet helt avgörande för dess framtida ställning i kommu-
ner, landsting/regioner och i riksdagen. 

LO tillsammans med fackförbunden har ett gemensamt ansvar 
för att fördjupa och utveckla den facklig-politiska samverkan, och 
stärka det politiska engagemanget överhuvudtaget bland medlem-
mar och förtroendevalda. Olika insatser pågår, varvid medlemsrekry-
tering till SAP är särskilt viktig.

LO-kongressen 2004 blir också en möjlighet för fackförenings-
rörelsen att samlas kring riktlinjer för att LO-medlemmarnas röster 
ska vinna valet 2006, och då uppnå ett ännu starkare socialdemo-
kratisk arbetareparti för en ännu bättre rättvis politik. 

Vi föreslår att kongressen beslutar

att bredda, fördjupa och därmed prioritera den tvärfackliga ung-
domsverksamheten ännu mer under den kommande kongresspe-
rioden,

att LO tillsammans med förbunden utvecklar åtgärder för att öka 
valdeltagandet bland yngre medlemmar i kommande val och 
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att i övrigt stärka den facklig-politiska samverkan mellan LO och SAP 
i linje med intentionerna i denna motion. 

Utlåtande
Motionerna 15.01 första och tredje att-satserna och 15.02 andra 

och tredje att-satserna 

15.01 första och tredje att-satserna

att LO i samverkan med förbunden skapar en handlingsplan i syfte 
att stimulera LO-medlemmar till att aktivera sig politiskt och

att aktivt stödja bildandet av s-föreningar på arbetsplatserna.

15.02 andra och tredje att-satserna

att LO tillsammans med förbunden utvecklar åtgärder för att öka 

valdeltagandet bland yngre medlemmar i kommande val och 

att i övrigt stärka den facklig-politiska samverkan mellan LO och 

SAP i linje med intentionerna i denna motion. 

LO har i uppdrag att verka för en samhällsutveckling på grundval av 

politisk, social och ekonomisk demokrati. Som arbetstagare stärker vi 

vår position i arbetslivet genom kollektivavtalet, men många frågor av 

stor betydelse avgörs politiskt. Beslut fattas i fullmäktige, riksdagen 

eller Europaparlamentet exempelvis om hur välfärden ska utformas 

och om reglerna på arbetsmarknaden. 

Behovet av att kunna påverka politiken är stort. Sedan fackförenings-

rörelsens barndom har det därför funnits en etablerad facklig-politisk 

samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet. Att samver-

kan sker med just socialdemokraterna beror på att vi står på samma 

ideologiska grund. Det betyder inte att vi alltid har samma uppfatt-

ning i dagspolitiska frågor, men det förklarar varför vi inte samverkar 

med andra partier.  
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LOs uppdrag att verka för politisk, social och ekonomisk demokrati 

sträcker sig bortom nationsgränsen eftersom marknaden är interna-

tionell. Facklig-politisk samverkan måste således fungera även globalt 

och regionalt i Europa.  

För att facklig-politisk samverkan ska vara möjlig måste fler av LO-för-

bundens medlemmar engagera sig politiskt, precis som motion 15.01 

påpekar. Med många av LO-förbundens medlemmar politiskt aktiva 

får vi upp våra frågor på dagordningen och kan lyfta in våra livserfa-

renheter i debatten.

Mot bakgrund av detta initierade LOs styrelse våren 2001 det så kalla-

de ”100 000-projektet”. Här följer en kort beskrivning av projektet. En 

närmare redovisning kommer att ske vid LO-kongessen. Erfarenheter-

na från projektet ska ligga till grund för kommande handlingsplaner. 

100 000-projektet

Syftet med projektet har varit att öka antalet yrkesverksamma med-

lemmar i LO-förbunden i det socialdemokratiska partiet och att fler 

fackliga (s)-föreningar skulle startas. När projektet drog igång gjordes 

en bedömning att det fanns cirka 35 000 yrkesaktiva LO-medlemmar i 

partiet. 

Målet för projektet blev att öka antalet till 100 000. Därutöver skulle 

10 000 yngre av LO-förbundens medlemmar värvas till SSU. 

Målsättningen formulerades som ett beting för respektive förbund 

baserat på dess medlemsantal. Projektet skulle genomföras av för-

bunden, med stöd från LO.

Enligt partiets medlemsundersökning (hösten 2003) framgår att LO-

förbundens medlemmar är i majoritet i partiet. Detta gäller oavsett 

om man räknar samtliga partimedlemmar eller den yrkesverksamma 

gruppen. Totalt finns det cirka 50 000 yrkesaktiva LO-medlemmar i 

partiet. Vi kan konstatera att målsättningen för projektet inte nåtts, 

men att det skett en märkbar nivåhöjning.
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En orsak till att medlemsvärvningen går trögt är en bristande tilltro 

till politiken som ett medel för samhällsförändring. Motionen pekar 

på detta problem och skriver hur ”några få ska agera och diskutera, 

medan vanligt folk står vid sidan om och applåderar eller buar och  

recenserar”. En oroande beskrivning av samhällsläget i allmänhet, 

men också en beskrivning som stämmer in på vår egen rörelse.  

Exempelvis är det avsevärt många fler fackligt förtroendevalda som 

röstar på (s) än som är med i partiet. 

I rapporten Röster om facket och jobbet framgår att allt fler känner sig 

osäkra på om facklig-politisk samverkan är bra eller dåligt för LO-för-

bundens medlemmar. Var tredje LO-medlem svarar ”vet ej” eller sva-

rar inte alls på frågan om samarbetet mellan LO och socialdemokra-

terna ska vara oförändrat eller öka. Andelen osäkra har ökat mycket 

kraftigt på några få år, från 20 till 36 procent. 

Om den här utvecklingen fortsätter blir det allt svårare att få varaktig-

het i den lokala facklig-politiska verksamheten, men också allt svårare 

att fullfölja det fackliga uppdraget. Det visar att vi behöver en omfat-

tande idédebatt om hur vi ska kunna nå våra fackliga mål genom 

politiken.

Aktiva s-föreningar
Medlemsvärvningen var särskilt framgångsrik under valåret 2002 då 

partiet för första gången på mycket länge kunde räkna hem ett ökat 

antal medlemmar. 

En del av förklaringen ligger i den positiva stämning som rådde där 

nästan 40 procent valde att rösta på (s). Men även Valet är Ditt- 

aktiviteterna hade stor betydelse där fackförbunden genom  

aktivitetsveckor, arbetsplatsbesök, medlemsträffar och liknande  

vaskade fram LO-förbundens medlemmars prioriterade frågor inför 

valet. 
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Dessa aktiviteter och det sätt på vilket de genomfördes ökade den 

politiska temperaturen på arbetsplatserna och gjorde det lättare att 

värva en arbetskamrat till partiet. Eller med andra ord – det blev mera 

givet att gå med i en rörelse som uttryckte en politisk vilja baserat på 

vad medlemmarna ansåg viktigt. 

På de platser i landet där fackliga kamrater målmedvetet arbetat med 

medlemsvärvning, utbildning och politiskt påverkansarbete har man 

vunnit politiskt inflytande och blivit en kraft både inom partiet och i 

den kommunala politiken. 

Det fortsatta arbetet under den kommande kongressperioden bör 

lägga tonvikt på att få fler i fackföreningsrörelsen att driva politiska 

frågor. I det arbetet måste vi få med fler kvinnor, medlemmar med 

utländsk bakgrund och ungdomar. Med fler fackliga företrädare på 

barrikaderna lockas fler till det politiska arbetet. Men det är inte 

plakat-politiken som behöver stärkas utan snarare det vardagsnära 

förändringsarbetet, såsom de nu pågående insatserna mot främlings-

fientliga krafter och insatser för ökad hälsa. 

S-föreningen – en plats för utveckling
Medlemskap i en socialdemokratisk gemenskap måste vid sidan av 

det politiska arbetet innebära möjligheten att växa som människa. 

Värdet av att möta nya vänner och göra utvecklande saker tillsam-

mans ska inte underskattas. 

S-föreningarna måste klara av att ta tillvara varje enskild medlems 

önskemål, behov och intressen. Våra gemensamma mål ska vi inte 

tumma på, men vägen dit kan se olika ut och det är fullt möjligt att ge 

utrymme för individen samtidigt som vi stärker varandra kollektivt. 

Ansvaret att utveckla (s)-föreningarna till en fungerande plats för po-

litisk debatt, påverkan, delaktighet och personlig utveckling faller på 

både fackföreningarna och partiet. 

protokoll b.indd   309 2004-10-04   10:14:10



3 1 0  | f a c k l i g - p o l i t i s k s a m v e r k a n

Valdeltagandet bland yngre medlemmar

Motion 15.02 föreslår att LO tillsammans med förbunden utvecklar 

åtgärder för att öka valdeltagandet bland yngre medlemmar. 

Precis som motionen påpekar är det oroande att valdeltagandet 

fortsätter att sjunka bland LO-förbundens yngre medlemmar, särskilt 

bland unga arbetarpojkar. 

En rad olika orsaker påverkar benägenheten att rösta. Det handlar om 

alltifrån tilltron till politikens möjligheter till att skiljelinjerna mellan 

partierna upplevs som otydliga. Forskningen pekar också på att vissa 

valrörelser drar mindre intresse till sig, exempelvis för att resultatet 

tidigt framstår som avgjort. 

Men även förändringar i arbetslivet har betydelse. Kongressrappor-

ten Medlem 2010 beskriver hur sämre anställningsvillkor lett till att 

organisationsgraden bland yngre arbetare sjunkit kraftigt från mitten 

av 90-talet. Och under samma period sjunker också valdeltagandet 

markant i samma grupp. 

Från fackligt håll behöver vi fortsätta driva på för bättre arbetsvillkor 

och fackets insatser för medlemsvärvning måste bli effektivare så att 

organisationsgraden ökar. Då kan vi också få fler som deltar i fackliga 

utbildningar som i sig leder till ökat politiskt engagemang, medlem-

skap i SSU och så vidare. 

En annan central åtgärd är att LO och förbunden blir bättre på att 

etablera en bra kontakt med våra potentiella medlemmar redan på 

gymnasiet. 

I en rapport från Ungdomsstyrelsen och Skolverket visar det sig att 

benägenheten att rösta skiljer sig kraftigt åt mellan ungdomar på 

olika gymnasieprogram. 

På frågan ”Tror du att du kommer att rösta i nationellt val?” svarar 61 

procent av eleverna på högskoleförberedande program ”Det gör jag 

säkert” vilket ska jämföras med 18-19 procent bland eleverna på yr-

kesförberedande program. 
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Med ovanstående exempel vill vi peka på att det finns en rad sam-

verkande skäl till varför valdeltagandet sjunker bland unga arbetare. 

Innan vi  går vidare med att formulera strategier och handlingsplaner 

bör därför en mera noggrann analys göras.  

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 15.01 första och tredje att-satserna och 15.02  
 andra och tredje att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Anders Hernborg, Livs
Simon Andrijevski, Metall
Dan Gabrielsson, Kommunal
Per Hyytiäinen, Metall
Helena Proos, Hotell o Restaurang Facket
Tord Persson, Byggnads
Magnus Lagerquist, Transport
Eva Sjöstedt, SEKO
Ingemar EL Göransson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Per Hyytiäinens, Metall tilläggsförslag ”att LO verkar för att kontinu-
erligt stötta våra politiskt valda kamrater med facklig bakgrund.” Till 
detta yrkade styrelsen bifall.
Helena Proos´, Hotell o Restaurang tilläggsförslag ”att LOs styrelse får 
i uppdrag att utarbeta en strategi, och nödvändiga utbildningsinsatser, 
för att öka andelen med facklig bakgrund som har politiska tjänster 
och sakkunniguppdrag.” Till detta yrkade styrelsen bifall.
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Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag,

att bifalla Per Hyytiäinens, Metall tilläggsförslag ”att LO verkar för att  
 kontinuerligt stötta våra politiskt valda kamrater med facklig  
 bakgrund.” samt

att bifalla Helena Proos´, Hotell o Restaurang tilläggsförslag ”att LOs  
 styrelse får i uppdrag att utarbeta en strategi, och nödvändiga  
 utbildningsinsatser, för att öka andelen med facklig bakgrund som har  
 politiska tjänster och sakkunniguppdrag.”

protokoll b.indd   312 2004-10-04   10:14:11



Punkt 16

Ekonomi

protokoll b.indd   313 2004-10-04   10:14:11



3 1 4  | e k o n o m i  

 
Ekonomi

Söndagen den 20 juni

Kjell Ahlberg, LO:
Fackföreningsrörelsen har något som är unikt. Det är vår gemensamma 
styrka. Tillsammans är vi oslagbara. Det finns ingenting som är omöj-
ligt. Det finns ingenting som vi inte kan uppnå – det kan bara dra ut 
på tiden. Facket har förstärkt sin makt och flyttat fram sina positioner 
med ett enda syfte: att förbättra för LO-förbundens medlemmar.

En del av vår gemensamma fackliga styrka är den ekonomiska 
styrkan. För att kunna kämpa för våra fackliga krav och till exempel 
gå ut i konflikt måste vi ha en stabil ekonomi.

Därför föreslår LOs finanskommitté, som ju har till uppgift att 
föreslå förbundens avgifter, följande:

Nuvarande avgift i klass 2 bör kvarstå under kongressperioden. 
Indelningen i avgiftsklasser ska heller inte ändras utan ska gälla un-
der hela kongressperioden, men representantskapet ska årligen prö-
va avgiftens storlek, och nästa kongress ska pröva avgiftssystemets 
konstruktion.

Verksamheten är tänkt att finansieras med medlemsavgifter, och 
styrelsen måste aktivt prioritera LOs arbetsuppgifter. Eftersom de-
mokrati är att prioritera måste också styrelsen bli något mer demo-
kratisk.

LO måste under den här tiden finansiera underskotten med nä-
rings  och kapitalavkastningen, eftersom underskotten på kort tid 
inte kan justeras med enbart besparingar. 

Vi föreslår detta därför att LOs ekonomi under den gångna kon-
gressperioden har försämrats. Det beror inte enbart på oss själva utan 
också på vikande konjunkturer.

Förbundens medlemsantal har på grund av strukturella föränd-
ringar på arbetsmarknaden minskat och kommer troligen att fortsät-
ta göra det. Vi måste med andra ord ha en beredskap för det.

Låt mig ta ett exempel som belyser LOs ekonomiska situation.
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Från 1995 till 2003 har förbundens avgifter i krontal räknat mins-
kat med 14 procent eller 43 miljoner kronor. Samtidigt har LOs kost-
nader för verksamheten ökat med 22 procent, bl a beroende på in-
flation och löneökningar.

Det är en utveckling som alla förstår inte kommer att hålla. Un-
derskottet i verksamheten har de senaste åren legat på i storleksord-
ningen 90 miljoner.

I år och föregående år har underskottet balanserats med resultat 
från närings-  och finansverksamheten, vilket innebär att LOs egna ka-
pital är intakt och värdesäkrat, enligt kongressens beslut år 2000.

Att höja avgiften är idag ingen framkomlig väg. Då är det bättre 
att få ut så mycket verksamhet som möjligt med de resurser som vi 
redan har. Det är också ett synsätt som jag uppfattar har stöd hos 
förbundens medlemmar. Det gäller kanske framför att inte höja av-
giften.

Det räcker alltså inte att se över avgifterna och systemets kon-
struktion. Också verksamheten måste förändras. Budgetprocess och 
uppföljningssystem måste utvecklas vidare.

Det ekonomiska läget ställer nya krav på styrelsen att prioritera i 
verksamheten. LOs uppgift är dock klar. Det är förbunden och för-
bundens medlemmar som är våra uppdragsgivare.

Om det viktigaste för förbunden och medlemmarna är traditio-
nella fackliga områden, som lönepolitik och anställningstrygget, då 
ska vi också satsa där. Det är deras behov som måste styra. Det stäl-
ler stora krav på LO att vara en samordnad kraft för den gemensam-
ma fackliga styrkan.

För att säkra att LO också framöver förmår att vara en arena för 
facklig styrka ska LO ha en ekonomi som är långsiktigt stabil.
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 Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommitténs sammansättning och uppdrag

Inför kongressen 2004 har LOs finanskommitté haft till uppgift att 
föreslå förbundens avgift till LO under den kommande kongresspe-
rioden. Kommittén har bestått av:

Kjell Ahlberg, LO, ordförande 
Leif Håkansson, Industrifacket 
Clas Nykvist, Byggnadsarbetareförbundet 
Håkan Arnelid, Metallindustriarbetareförbundet 
Anders Bergström, Kommunalarbetareförbundet 
Göran Olsson, SEKO 
Sten Lundqvist, Handelsanställdas förbund

Den gångna kongressperioden
Den gångna kongressperioden har präglats av den inledningsvis svaga 
konjunkturen som under den senare delen av perioden stabiliserades 
på relativt låga nivåer.  Aktiemarknaden har under kongressperioden 
fallit kraftigt, för att ha nått sin botten våren 2003. Även räntorna har 
sjunkit till mycket låga nivåer under den senare delen av perioden.

LOs ekonomi har under den gångna kongressperioden påverkats 
av sjunkande intäkter både realt och nominellt. Förbundens med-
lemmar har minskat i antal vilket har påverkat förbundens avgifter 
till LO. De vikande kapitalmarknaderna har medfört lägre finansiella 
intäkter och marknadsläget har även påverkat LOs kapital negativt. 
Kostnaderna har under kongressperioden påverkats av valet 2002 
och ökade avsättningar till pensioner. Den vikande aktiemarknaden 
har påverkat avkastningen i pensionsfonderna negativt under 2002 
och 2003 vilket innebär att kostnaderna för personal har ökat. Trots 
denna dystra bild är utvecklingen under senare delen av 2003 och 
innevarande år något ljusare.
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LO-avgiftens utveckling 

Medlemsintäkter 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Utfall 
(mkr)

313,36 309,69 303,98 298,41 293,7 288 280 275 270

Tabell 1

Förbundens avgift till LO har sedan 1985 minskat i reala belopp. Det-
ta framgår av figur 1 som redovisar LO-avgiftens utveckling såväl i ab-
soluta tal som i reala termer. Fram till 1990 var avgiften genom index 
knuten till prisutvecklingen men har därefter utgått med fasta be-
lopp. Detta innebär att 2004 års medlemsavgift motsvarar cirka 7,20 
i 1985 års penningvärde.
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Figur 1
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Det minskade medlemsantalet i förbunden har också inneburit att LO-
avgiften har minskat.  Eftersom förbundens avgifter till LO per med-
lem och månad sedan 1991 har varit oförändrade, 13,80 per medlem 
i klass 2 har detta inneburit att förbundens avgifter till LO har mins-
kat från 313 miljoner år 1995 till 270 miljoner kronor år 2003. Det-
ta innebär att förbundens sammanlagda avgifter till LO i reala termer 
har minskat med cirka 16 procent under samma period, i realiteten 
ett kontinuerligt besparingskrav på cirka 10 miljoner kronor årligen. 
Medlemsavgiften till förbunden har också minskat på grund av det vi-
kande medlemsantalet. Dock följer medlemsavgiften till förbunden 
löneutvecklingen på marknaden i de allra flesta fall. 

Medlemsutvecklingen 

Medlemsantalet har fortsatt att minska under hela kongressperioden, 
vilket till stor kan förklaras med strukturförändringar på arbetsmark-
naden och att yngre generationer har lägre anslutning än äldre. 

Figur 2
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Verksamhetsresultat 
* Preliminärt utfall.  **År 2004 avser budget 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004**

Medlems- 
avgifter

313,4 309,7 304 298,4 294 292 280 275 270 270

Verksamhets-
kostnader

306,8 319,1 308,7 333,4 331 362 311 365 375 364

Beräknat  
resultat

6,58 -9,39 -4,67 -35,0 -37 -70 -31 -90 -95 -94

Tabell 2

Av tabell 2 framgår att verksamhetskostnaderna ökat med 68 mil-
joner kronor, 22 procent, från 1995 till 2003. Under samma period 
har medlemsavgifterna minskat med 43 miljoner kronor, 14 procent. 
Dessa två poster sammantagna har lett till det stora verksamhetsun-
derskottet 2003. Det är nödvändigt att under kommande år göra så-
dana anpassningar nedåt av kostnadsnivån att balans uppstår mellan 
medlemsavgifterna och verksamhetens kostnader.

Liksom tidigare beskriver tabell 2 enbart de kansliberoende net-
tokostnaderna och kan inte jämföras med LOs resultat i årsberättel-
serna eftersom utgångspunkten är att inkomster från medlemsavgif-
terna skulle motsvara verksamhetskostnaderna.

Flera förbund upplever idag att deras medlemmar anser avgifter-
na för höga. En del förbund har redan beslutat och andra överväger 
att finansiera viss verksamhet med kapitalavkastning. Även LO har 
i budgeten för de senaste åren utnyttjat kapitalavkastningen för att 
finansiera särskilda delar av verksamheten. Detta har avsett verksam-
heter som klart kan åtskiljas från kärnverksamheten och där de eko-
nomiska åtagandena kan överblickas, såväl till kostnader som i tid.

De ekonomiska förutsättningarna innebär att även i framtiden mås-
te en del av kapitalavkastningen tas i anspråk för att finansiera verk-
samheten. Det är dock tveksamt om kapitalavkastningen ska finansiera 
den långsiktiga verksamheten. De minskande medlemsavgifterna skul-
le innebära höjda krav på avkastning och därmed ökad risk. 
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Kommittén är ense om att kapitalavkastning kan nyttjas för att fi-
nansiera LOs verksamhet efter det att LOs egna kapital, definierat som 
det bokförda egna kapitalet vid utgången av 1999, värdesäkrats.

LO-kansliets uppgifter
Med anledning av de ekonomiska förutsättningar som råder för LO-
kansliet måste verksamheten under den kommande kongressperioden 
förändras. De minskande intäkterna, nominellt och realt, innebär för-
utom en hårdare prioritering av verksamheter också krav på ökad ef-
fektivitet och minskade kostnader.

I denna nya situation ställs krav på styrelsen att aktivt prioritera 
LOs verksamhet med fokus på de traditionella områdena löner och 
lönepolitik, anställningstrygghet och arbetsmiljö som fortfarande har 
högsta prioritet bland förbundens medlemmar. En väsentlig förut-
sättning för styrelsen att aktivt delta i prioriteringsarbetet är att bud-
getprocess och uppföljningsinstrument utvecklas vidare i linje med 
det arbete som har bedrivits de senaste verksamhetsåren.

Ovanstående ställer stora krav på LO att verka som en samord-
nande kraft för det fackliga arbetet. Förutom kraven på LOs och LO-
förbundens ledningar att tillfredsställa arbetstagarnas förväntningar 
ställer det också krav på LOs kansli att med minskande ekonomis-
ka resurser ta fram beslutsunderlag av hög kvalitet för gemensam-
ma beslut. För LO-distrikten och LO-facken i kommunerna är si-
tuationen något bättre. De centrala bidragen till LO-distrikten och 
LO-facken i kommunerna har inte minskat nämnvärt i nominella tal. 
Med minskade medlemsavgifter till LO-kansliet och samma nomi-
nella bidrag till de lokala och regionala organisationerna leder detta 
till att bidragen blir en allt större andel av medlemsavgiften. Samti-
digt har emellertid övriga verksamhetskostnader, dvs. exklusive bi-
dragen till den lokala och regionala nivån, ökat ännu mer beräknade 
som andel av avgiftsinkomsterna. Bidragens andel av de totala verk-
samhetskostnaderna har därigenom minskat något.
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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 avgiften varit 5 procent lägre än i klass 2. Kommittén har 
funnit att förbundens inplacering i avgiftsgrupperna fortfarande är gil-
tig och inte funnit anledning att förändra nuvarande indelning i tre av-
giftsklasser. Vi föreslår således att förbunden grupperas på så sätt som 
framgår av tabell 3. 

 Indelning av förbunden i avgiftsklasser

Klass 1 (+ 5 procent) Klass 2 Klass 3 (-5 procent)

Byggnads Industrifacket Fastighets

Elektrikerna Livs Handels

Grafikerna Metall Hotell- och Restaurang 
Facket

Målarna SEKO Kommunal

Pappers Skogs- och Träfacket Musikerna 
Transport 

Tabell 3

 

Med hänsyn till medlemsavgiftens konstruktion som inte följer den 
allmänna kostnadsutvecklingen är det nödvändigt att beröra frågan om 
följsamhet mellan förbundens och LOs avgiftsutveckling. Det nuva-
rande avgiftssystemet innebär att LO-kansliet på 10-15 års sikt kom-
mer att ha väsentligt mindre resurser för att bedriva verksamhet.

Det är möjligt att pröva olika system som bygger på någon form 
av direktanknytning till förbundens avgifter. Eftersom förbunden har 
olika system för uttag av avgifterna, bl a beroende på hur avdelning-
ar, klubbar och regioner finansieras och deras respektive uppgifter 
måste i så fall någon form av enhetlig definition konstrueras. Kom-
mittén har dock inte ansett att ett system med följsamhet varit en 
framkomlig väg i nuläget. 
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Den ekonomiska utvecklingen under kommande kongressperiod 
Den svenska samhällsekonomins utveckling spelar en avgörande roll 
för LOs ekonomiska utveckling. Antalet personer i sysselsättning, ar-
betslöshetsnivåer, löneutveckling och inflationsnivå är faktorer som av-
gör såväl förbundens som LOs ekonomi. Kommittén har arbetat med 
följande antaganden för utvecklingen av sysselsättning, inflation och 
löneutveckling under den kommande kongressperioden. 

Uppgifterna i nedanstående sifferserier har framtagits av LOs 
ekonomer.

Sysselsättning, arbetslöshet, priser och löner 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

Arbetslöshet 4,9 4,9 5,8 5,8 5,5

Sysselsättning  

(Förändring i tusental)

83 17 10 9 10

KPI 2,1 2,0 2,1 1,3 1,4

BNP 1,1 1,9 1,8 2,4 2,7

Tabell 4

En översiktlig analys av sysselsättningsutvecklingen visar att antalet 
anställda inom LO-förbundens organisationsområde inte skulle öka i 
någon nämnvärd omfattning. Detta borde innebära ett fortsatt mins-
kat antal medlemmar på grund av de strukturella förändringar som 
sker på arbetsmarknaden.

Beräkning av medlemsutvecklingen
Vi har med utgångspunkt från tidigare erfarenheter och med hänsyn 
till de strukturförändringar som iakttagits under senare tid gjort en 
prognos över den framtida medlemsutvecklingen. 
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Beräknat antal aktiva medlemmar 2002 till 2008 
*Uppgifterna för 2002 är faktiska, övriga år enligt prognos.

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tusen medlemmar 1660* 1640 1610 1562 1523  1484 1445 

 Tabell 5

Utifrån ett genomsnitt av avgift per medlem kan de samlade med-
lemsavgifterna för LOs del beräknas enligt tabell 6. 

Prognos för medlemsavgifter 2002-2008 oförändrad avgift

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medlemsavgifter 271 270 270 259 252 246 240

Tabell 6

Efter hänsynstagande till kostnadsökningar enligt tabell 4 kan resul-
tatet sammanställas till tabell 7. Verksamhetskostnaderna är baserade 
på 2004 års budget.

Beräknat verksamhetsresultat för 2000-2008

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medlemsavgifter 275 270 270 259 252 246 240

Verksamhetskostnader 365 375 361  368 371 374 377

Verksamhetsresultat -90 -96 -91 -109 -119 -126 -137

Tabell 7

Det torde vara uppenbart att LOs verksamheter måste tillföras ytter-
ligare medel om de uppgifter som styrelsen för närvarande anser bör 
utföras, ska kunna finansieras. Det är mot denna bakgrund som dis-
kussionen om att nyttja kapitalavkastningen samt förändra avgiftskon-
struktionen, ska ses.
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Sammanfattning och förslag
Trots att det under den gångna kongressperioden vidtagits åtgärder för 
att anpassa LOs verksamhet till en ny nivå redovisas betydande un-
derskott för kongressperioden och denna utveckling kommer att fort-
sätta under kommande år. Det kan därför konstateras att vidtagna åt-
gärder varit otillräckliga. Åtgärderna har bidragit till en långsammare 
kostnadsökning, men inte inneburit en sänkt kostnadsnivå annat än 
enstaka år. Förutom de förändringar som genomförts på den administ-
rativa verksamheten är det uppenbart att ytterligare åtgärder måste 
vidtas för att anpassa kostnadsnivån. 

Kommittén anser att det övergripande målet att verksamhetskost-
naderna ska bestridas med medlemsavgifter bör kvarstå. Ambitionen 
har varit densamma även för detta förslag dock har vi tvingats kon-
statera att LO måste finansiera delar av verksamheten med kapital-
avkastningen. Storleksordningen i de beräknade underskotten kan på 
kort sikt inte enbart åtgärdas med ytterligare besparingar utan kom-
mittén föreslår också att styrelsen ska fortsätta arbetet med att aktivt 
prioritera LOs och dess kanslis arbetsuppgifter för att därefter åter 
ta upp frågan om konstruktionen av förbundens avgift till LO. 

Kommittén har funnit att nuvarande avgift i Klass 2 bör kvarstå un-
der hela kongressperioden och att nuvarande indelning i avgiftsklasser 
ej bör ändras samt att arbetet med att få ekonomin i balans bör fortgå.

Utlåtande

Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommittén beskriver på ett utmärkt sätt utvecklingen av LOs 

ekonomi. Av rapporten framgår dessutom att det finns två helt avgö-

rande förklaringar till den bekymmersamma ekonomiska utvecklingen 

nämligen det faktum att LO sedan 1991 haft en nominellt oförändrad 

avgift, att medlemsantalet i förbunden minskat och kostnadsnivån 

inte har minskat i motsvarande grad.

Underskottet i verksamhetskostnaderna har under senare år legat på 

cirka 90 miljoner. Den reala minskningen av inkomsterna som beror 
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på att avgiften varit nominellt fastställd, motsvarar ungefär 70 miljo-

ner. Bortfallet av medlemsavgifter på grund av medlemsminskningen 

uppgår till cirka 50 miljoner under samma period. De besparingar som 

redan har skett inom LO-kansliet har alltså till stor del täckt den in-

komstminskning som beror på det minskande medlemsantalet.

Det finns idag inga förutsättningar för att höja avgiften eller förändra 

avgiftskonstruktionen. Styrelsen måste därför under den kommande 

kongressperioden bestämma vilken verksamhet som LO idag be-

driver som ska tas bort för att få en ekonomi i balans. Detta arbete 

måste bedrivas skyndsamt och måste vara genomfört i god tid före 

nästa kongress. Problemet är dock att sparbetinget, med en nomi-

nellt oförändrad avgift, även efter en sådan genomgång och även om 

medlemsantalet stabiliseras kommer att vara cirka tre procent per år 

beroende på automatiska kostnadshöjningar.

Styrelsen anser därför att frågan om en eventuell förändring av avgif-

tens storlek inte kan vänta till nästa kongress. Kongressen bör därför 

fatta beslut i enlighet med avgiftskommitténs förslag med den jus-

teringen att kongressen uppdrar åt LOs representantskap att vid sitt 

årsmöte varje år under kongressperioden pröva frågan om LO-avgif-

tens storlek och att nästa kongress prövar avgiftens konstruktion.

Styrelsens förslag

att godkänna avgiftskommitténs rapport,

att fatta beslut angående LO-avgiften i enlighet med kommitténs 

förslag och

att ge LOs representantskap fullmakt att årligen pröva frågan om 

LO-avgiftens storlek.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Ekonomi och administration

Medlem 2010 sidorna 31-32

Utlåtande
Medlem 2010 sidorna 31-32

att uppdra åt LOs styrelse att under den kommande kongress- 

 perioden systematiskt undersöka möjligheterna att organisera  

 ekonomi och administration gemensamt.

Under 2002 genomfördes en analys av möjligheterna att  

effektivisera administrativa rutiner i huvudsak för LO-kansliet,   

LO-distrikten och LO-facken i kommunerna. Analysen visade på  

en besparingspotential om cirka 15 miljoner kronor årligen.

I maj 2003 startade verksamheten i Folkrörelsernas Service  

center AB i Valdemarsvik med uppgift att tillhandahålla   

och utveckla kostnadseffektiva, kvalitativa tjänster inom  

telefoni, ekonomi- och löneadministration så att uppdrags- 

givarna antingen kan minska kostnaderna eller frigöra resurser  

till kärnverksamheten. Tjänsteutbudet riktar sig i första hand till  

LO och förbunden men även till organisationer med samma  

ideologiska bakgrund.

Styrelsens förslag

att anta avsnittet Ekonomi och administration i Medlem 2010 och

att bifalla att-satsen på sidan 32.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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LO-bank

Måndagen den 21 juni

Motioner

16.01 och 16.02

16.01
LO-bank
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm

Livs avd 4 delar många människors uppfattning när det gäller hur de-
ras pengar förvaltas av dagens banker. 

Våra medlemmar beklagar sig över hur man blir bemött som små-
sparare. De beklagar sig också över de låga räntorna på sitt sparka-
pital och över de avgifter, som bankerna tar ut för allt de gör. Avgif-
terna bestäms dessutom av bankerna själva utan att de kan påver-
ka dem. Det är t o m så att man får betala för att sätta in sina egna 
pengar på banken fastän det är tack vare de pengarna banken över 
huvud taget existerar.

Vi föreslår

att LO startar en egen bank för LOs medlemmar.

16.02
Medlemslån utan säkerhet
Pappersindustriarbetareförbundet avd 15, Iggesund

LO har tecknat avtal med FöreningsSparbanken och Nordea om med-
lemslån utan säkerhet. Detta tycker vi är utmärkt, men vi anser att 
räntan är för hög, cirka 2 procent högre på medlemslånen än vad lå-
neinstitut erbjuder. 
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Vi föreslår att LO verkar för 

att förhandla fram medlemslån med ränta som inte ligger högre än max 
0,5 procent jämfört med lånen med rörlig ränta hos låneinstituten.

Utlåtande
Motionerna 16.01 och 16.02

16.01

att LO startar en egen bank för LOs medlemmar.

16.02

att förhandla fram medlemslån med ränta som inte ligger högre än 
max 0,5 procent jämfört med lånen med rörlig ränta hos låne- 
instituten.

Frågan om att inrätta en LO- eller arbetareägd bank har behandlats på 

flera LO-kongresser och vid LOs Demokratikongress 2000 fick styrel-

sen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillfredsställa kraven 

på någon form av LO-Bank. LOs styrelse tillsatte därför en arbets-

grupp som har försökt förtydliga hur LO ska kunna medverka till ökad 

medlemsnytta och välfärd för sina medlemmar inom bankområdet.

Idag har LO avtal med banker och försäkringsbolag med förmånliga vill-

kor och lösningar för förbunden och medlemmarna. Som exempel kan 

nämnas att räntan på medlemslånen är cirka 0,8-1 procentenhet lägre 

än motsvarande in-blanco-krediter hos låneinstitut och nischbanker.

Den analys av bankmarknaden som gjorts visade att de missförhål-

landen som motionären i motion 16.01 nämner är en verklighet för 

vissa grupper av LO-förbundens medlemmar. Det finns därför anled-

ning att komplettera dagens avtal inom bankområdet, inriktat på 

medlemmarnas behov. 
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Arbetsgruppen bearbetade totalt sex olika alternativ för hur LO skulle 

kunna lösa LO-medlemmarnas behov av banktjänster.

• Stifta ny bank på egen hand

• Stifta ny bank tillsammans med partner 

• Köpa en liten bank

• Teckna avtal med partnerbank

• Behålla befintliga avtal och befintliga partners

Varje alternativ bedömdes utifrån hur LOs mål har uppfyllts och vilka 

krav det aktuella alternativet ställer på LO.

LO stiftar egen bank

Eftersom motionären föreslår att stifta en ny bank på egen hand redo-

visas detta alternativ mera ingående. 

För att starta en egen bank krävs en formell struktur, kapital, kom-

petens och organisation, distributionskanaler samt ett produkt- och 

tjänsteutbud.

Den formella strukturen för att bilda och bedriva bankverksamhet 

regleras av bankrörelselagen. För att bedriva bankverksamhet krävs 

tillstånd från Finansinspektionen, s k oktroj. Vid bedömning av en 

oktrojansökan granskar Finansinspektionen om den planerade rörel-

sen kan antas uppfylla kraven på sund bankverksamhet. Därutöver 

bedömer Finansinspektionen om ägarna är lämpliga och inte kan 

antas motverka en sund bankverksamhet, om ledning och styrelse 

har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen för en bank 

och om de även i övrigt är lämpliga för uppgiften.

För att bedriva bankverksamhet krävs en kapitalbas. Storleken på 

kapitalbasen beror på utlåningen och vilka säkerheter som ställs mot 

krediterna. En bank som riktar sig mot LO-medlemmarna kan få han-

tera väldigt stora volymer. Den beräknade maximala volymen skulle 

vara 45 miljarder i inlåning, 85 miljarder i utlåning till konsumtion och 

bostadslån cirka 200 miljarder kronor. Om den egna banken skulle 
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hantera hela utlåningen krävs att LO och förbunden skapar en kapital-

bas på drygt 14 miljarder kronor dvs cirka 70 procent av de samlade 

tillgångarna. För att enbart hantera 50 procent av medlemmarnas 

utlåning till konsumtion krävs 3,4 miljarder kronor i kapital.

De produkter som bör ingå i ”LO-bank” är inlåning, utlåning till kon-

sumtion och hypotek, betalningsförmedling, korttjänster, kontanta 

betalningar över disk samt rådgivning.

LO har redan idag ett stort ansvar för medlemmarnas sparande i form 

av pensions- och livförsäkringsprodukter genom engagemanget i AMF 

och Folksam.

Högt specialiserad kompetens krävs för att hantera den dagliga 

matchningen av tillgångar och skulder s k Asset Liability Management 

(ALM). Varje bank måste också ha kompetens i att hantera ett flertal 

risker, där kreditrisken kommer att vara den viktigaste för LO-Banken. Det 

krävs även kompetens i paketering och prissättning av bankens produk-

ter. Detta är kompetens som idag inte finns inom fackföreningsrörelsen.

Distributionskanaler består inom banksektorn av kontor, telefon, 

automater och Internet. Att bygga upp ett kontorsnät som når alla 

LO-medlemmar är ogörligt. De distributionskanaler som är möjliga att 

använda är alltså telefon, automater via avtal med nuvarande leveran-

törer samt Internet.

Utifrån denna analys har arbetsgruppen förkastat alternativet om att 

stifta en egen bank med motiveringen att en sådan etablering binder 

huvuddelen av LOs och förbundens kapital och att det måste tillska-

pas en omfattande administrativ organisation. En banketablering är 

också förknippad med hög ekonomisk risk och kommer inte på flera 

år att kunna bära sina egna kostnader. 

I och med denna argumentation faller även alternativen att bilda bank 

med partner och att köpa en mindre bank.
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Att endast behålla befintliga bankavtal alternativt förbättra nuvarande 

avtal är dock inte tillräckligt för att uppnå de önskade målen. Arbets-

gruppens rekommendation är att fördjupa samarbetet med en bank 

för att skapa ett paket av tjänster som tillgodoser LO-förbundens med-

lemmarnas behov och en marknadsprofilering av ”LOs Bankpaket”.

Frågan har förts till LOs styrelse för vidarebehandling av ett förslag 

om hur LO ska gå vidare. Genom ovanstående lösningar kan medlem-

marnas behov tillfredställas utan att LO behöver starta en egen bank, 

ett projekt som är både riskfyllt och kapitalkrävande.

Styrelsens förslag

att avslå motion 16.01 och 

att anse motion 16.02 besvarad.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag.
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Pensionsfondernas placeringar

Motioner
16.03 och 16.04

16.03
Pensionsfonder inom och genom folkrörelserna – ett steg mot 
ekonomisk demokrati
Byggnadsarbetareförbundet avd 1, Stockholm och Handelsanställdas 
Förbund avd 20, Stockholm

En stor del av jordens befolkning lever i svält och djupaste armod och 
en liten minoritet i lyx. På lång sikt hotas mänsklighetens möjligheter 
att leva vidare på jorden av miljöförstöring, förbrukning och skövling 
av naturresurser och klimatförsämringar som människorna själva vållar. 
Krig och farsoter riskerar att förgöra miljoner av världens invånare.

Samtidigt ser vi att tekniska och ekonomiska framsteg kan ge möj-
ligheter till ett gott liv för alla på vår jord.

Att avvärja dessa hot och att göra verklighet av de goda möjlighe-
terna kräver samarbete, demokrati, solidaritet och gemenskap mel-
lan människorna. Om egoism, konkurrens och enskilda företags och 
personers strävan efter största möjliga vinst och makt får fortsätta 
att vara de främsta drivkrafterna för utvecklingen kan det i längden 
få förödande konsekvenser för hela mänskligheten.

Makthavare inom privatägt näringsliv världen över har genom åren 
visat sig göra stora missgrepp och felspekulationer samtidigt som de 
mer och mer arbetat för att berika sig själva. Det blir alltmer up-
penbart att de odemokratiska beslutsformerna i dagens ekonomiska 
system tvärtemot vad man ofta försöker påskina absolut inte är nå-
gon garanti för att näringslivet skapar goda och rättvisa levnadsför-
hållanden för mänskligheten. 

Om vi människor ska kunna ta itu med problemen och ta till vara 
möjligheterna måste vi skaffa oss demokratiska vägar att påverka 
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också det ekonomiska livet. Idag finns inte sådana vägar annat än i 
starkt begränsad omfattning. Att bygga dem är en mycket lång pro-
cess, en process som måste fortgå under årtionden. Därför måste vi 
börja arbetet så snart som det över huvud taget är möjligt.

Ekonomiska faktorer är avgörande för hur alla samhällen utveck-
las. De flesta avgörande ekonomiska beslut fattas alltjämt inom en-
skilda koncerner och företag utan någon som helst demokratisk pro-
cess. Ekonomin i världen och i varje del av den måste i det långa lop-
pet ställas under demokratisk kontroll och styras efter människor-
nas behov, inte av enskilda vinstintressen. Ekonomisk demokrati är 
en nödvändig förutsättning för att på lång sikt alla ska få ett gott liv 
på jorden. Vi vill bidra till att utveckla ett tydligt alternativ till den 
”hyperkapitalism” som Björn Elmbrant beskrivit i boken ”Globali-
sering – hyperkapitalism”, en bok som i hög grad har inspirerat våra 
diskussioner under arbetet med denna motion.

Vi vill börja arbetet för ekonomisk demokrati med att utveckla 
ett exempel. Ett exempel på att det går att driva ekonomisk verk-
samhet som också har andra mål än att ge högsta möjliga vinst, räk-
nat i pengar, åt sina ägare. Inte så att det är likgiltigt om företag går 
med vinst eller förlust. Varje företag måste ge god avkastning, vilket 
är grunden för hyggliga löner, pensioner och investeringar för framti-
den. Men detta mål får inte vara det enda. Man måste också ta hän-
syn till hur verksamheten påverkar den miljö som vi alla ska leva i, 
kvaliteten på de varor och tjänster som framställs, att de arbetande 
ska ha goda villkor och inte slitas ner av pressande jobb. Som ett för-
sta steg vill vi skapa ett verktyg för detta genom att vidareutveckla 
Folksam-LO-fonderna och Folksam-tjänstemannafonderna. Det är 
sju fonder som nu förvaltar 5 miljarder kronor av löntagarnas pen-
sionspengar. Det är både avsättningar av premiepensioner i det all-
männa pensionssystemet och avtalspensioner, placerade i dessa fon-
der enligt varje enskild persons individuella begäran. Kapitalet ökar 
snabbt. Varje år sätts in närmare 2,5 miljarder kronor i de fonder 
som bolagen förvaltar, vilket är i storleksordningen 5 procent av alla 
avsättningar till PPM och avtalspensioner. Bakom dessa avsättningar 
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står 250 000 à 300 000 löntagare, alltså cirka 1/15 av alla förvärvs-
arbetande i Sverige. 

På LO-sidan finns tre aktieplacerande fonder: Folksam/LO Sverige 
(1,6 mdr kr), Folksam/LO Världen (1,8 mdr kr) och Folksam/LO 
Väst (0,1 mdr – med huvudinriktning på företag i Västsverige) 
samt en obligationsfond (0,8 mdr kr). På TCO-sidan finns Folksam/
tjänstemannafond Sverige och Folksam/tjänstemannafond Världen 
vilka placerar i aktier samt en obligationsfond. Tjänstemannafon-
derna förvaltar idag cirka 0,7 mdr kr – de har bara funnits sedan  
1/1 2000. 

Avgifterna i alla dessa sju Folksam-fonder är låga, 0,4 procent per 
år av förvaltat belopp.

Det finns ett fondbolag för var och en av dessa båda fondgrupper. 
I Folksam/LOs fondbolag äger LO 49 procent och Folksam 51 pro-
cent av aktierna, bolaget för tjänstemannafonderna är helägt av Folk-
sam Fond AB. Varje fondbolag styrs av en styrelse med 10 ledamöter, 
valda av bolagsstämman. I Folksam/LO-bolaget består styrelsen av 6 
representanter för Folksam och 4 för fackliga organisationer.

Folksams fondbolag har nyligen beslutat om en ”ägarpolicy” som 
innehåller bestämda etiska regler för i vilka slags bolag de ska kun-
na placera pengar som de förvaltar och i vilka slags bolag de ska av-
stå från att placera. Deras fonder har på senare tid blivit mera akti-
va än tidigare för att påverka beteendet hos bolag där de har aktier. 
Man anser att detta är bättre än att fonderna ”röstar med fötterna”, 
dvs enbart påverkar genom att gå in i eller gå ur bolag och därutöver 
vara passiva ägare. Men de har hittills inte någon styrelsepost i något 
bolag där de är aktieägare. Fonderna är emellertid aktiva i nomine-
ringskommittéer i sådana bolag för att försöka medverka till att det 
väljs in så bra styrelseledamöter som möjligt. Vi motionärer vill att 
de löntagaranknutna pensionsfonderna i Folksam ska bli ännu mera 
aktiva ägare än de är idag i de bolag där de köper aktier, att de även 
ska börja engagera sig med egna ledamöter i bolagsstyrelser och att 
de så lite som möjligt ska arbeta med att tjäna pengar på kortsiktiga 
aktiespekulationer. Deras engagemang ska vara långsiktiga. Det kan 
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gälla såväl börsnoterade bolag som företag utanför Börsen. 
Vi vill att fonderna ska utveckla en egen aktivitet, styrd av en de-

mokratisk debatt och med tydliga riktlinjer. I cirkeln har vi angett 
nio olika riktlinjer som vårt kapital bör arbeta efter: 

1. Verka för full sysselsättning – arbete åt alla. En huvuduppgift för 
fonderna är att nå en avkastning som är tillräcklig för att ge bra och 
trygga pensioner åt medlemmarna. Om fonderna strävar efter att 
tjäna pengar på företagens verksamhet och inte genom spekulation 
och stigande förväntningsvärden bidrar de till att stärka efterfrågan 
och aktivitet i ekonomin, vilket i sin tur ger grund för sysselsättning 
och gott resursutnyttjande.

2. Stödja vettiga och gångbara idéer som kan leda till bra produktion. 
I den mån som dessa idéers vidareutveckling hindras av brist på 
riskvilligt kapital ska fonderna medverka till finansieringen.

3. Medverka till en god regionalpolitik så att man undviker kapitalför-
störing och bidrar till att värdefullt samhällskapital tas till vara.

4. Utveckla företag med bra personalpolitik och alla fackliga rättighe-
ter.

5. Arbeta för god personalutveckling. Utbildning och kompetenshöj-
ning i arbetet ska vara en rätt för alla.

6. Stödja en bra miljöpolitik. Motarbeta rovdrift och skövling av 
naturresurser.

7. Inte satsa i tillverkning av vapen och miljöfarliga varor.

8. Inte delta i spekulation. Motarbeta sk ”bonussystem” för välbetalda 
företagsledare.

9. Verka aktivt för jämställdhet mellan könen.
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Kanske fonderna får svårt att direkt bidra till sysselsättning, produkt-
utveckling och regionalpolitik, något som ju i första hand är uppgif-
ter för allmän ekonomisk politik, arbetsmarknads- och näringspolitik. 
Men det är ändå viktigt att de känner som en uppgift att medverka 
där de kan göra detta utan att åsidosätta sina andra uppgifter. 

I Per Åhlströms bok ”I egna händer” har vi funnit flera goda ex-
empel från Canada och USA på att det är praktiskt möjligt att ar-
beta efter liknande riktlinjer. Däri ingår också att redovisa resultatet 
av sådant arbete genom att förmå företagen att upprätta sk sociala 
bokslut, vid sidan av de ekonomiska.

Med dessa ledstjärnor bör fonderna investera löntagarnas kapital 
så att det bidrar till god utveckling. 

I denna motion tar vi i det följande upp:

–  Hur de fackligt anknutna pensionsfonderna i Folksam ska demo-
kratiseras.

–  Hur dessa fonder ska arbeta som aktiva ägare.

–  Hur man ska få så många löntagare som möjligt att välja att placera 
sina pensionsavgifter i just de nämnda fonderna, så att de blir så 
kraftfulla som möjligt, och därmed ger ökat fackligt medlems-
värde.

–  Hur man ska driva opinionsbildning med dessa fonder som ex-
empel, så att vi får även andra kapitalförvaltare att uppträda på 
liknande sätt. 

–  Hur ska de fackligt anknutna fonderna i Folksam demokratiseras? 
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Delfrågor:

–  Hur ska de berörda medlemmarna/pensionsspararna få så bra 
och lättillgänglig information att de har förutsättningar att vara 
aktiva?

–  Hur ska styrelse och ledning utses och förses med goda direktiv? 
Hur ser en demokratisk organisation ut?

För att så många människor som möjligt verkligen ska vara aktiva i att 
påverka användningen av sina pensionspengar måste de kunna delta 
i diskussioner på lokal nivå. Här bör deras lokala fackliga organisatio-
ner, med stöd av ABF och TBV, ha en viktig roll. I varje kommun tor-
de det idag finnas åtminstone något eller några hundratal medlemmar 
(i en medelstor kommun med 30 000 invånare troligen cirka 1 000) 
som placerat sina pengar i någon av dessa sju fackligt anknutna Folk-
sam-fonder. 

En demokratisk organisation skulle kunna se ut så här:

–  Varje försäkrad medlem förses med jämna mellanrum med kortfat-
tade rapporter om fondernas arbete, nya företag som de gått in i, 
nya obligationer som köpts, alternativ i viktiga ställningstaganden 
som fonderna står inför etc. 

–  De lokala fackliga organisationerna och ABF/TBV ordnar en gång 
om året seminarier där medlemmarna/pensionsspararna på sin 
egen hemort kan delta för att diskutera verksamheten och för att 
nominera kandidater till val av representanter i någon form av 
fullmäktige. Seminarierna kan kompletteras med studiecirklar för 
dem som är särskilt intresserade.

–  Varje medlem/pensionssparare får rätt att rösta i val av fullmäktige, 
som sedan håller stämma där de granskar och ger riktlinjer för 
verksamheten och väljer styrelser (eller åtminstone majoriteten i 
styrelserna) för de båda fondbolagen (en styrelse för vardera LO- 
och tjänstemannasidan).
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Detta är en skiss som man kan bygga vidare på. Om man ska ha 
seminarier för varje fackförening på respektive ort eller om man ska 
hålla gemensamma seminarier, det kan vara en öppen fråga så länge. 
I storstäder som Stockholm måste det naturligtvis bli många träffar, 
där folk delas upp efter geografiska områden. 

De båda fondbolagen bör tillsammans bygga upp egna resurser 
med ekonomisk, teknisk, samhälls- och miljöpolitisk expertis som 
kan analysera olika företags verksamhet, bedöma nya idéer till pro-
duktion av varor och tjänster, göra långsiktiga ekonomiska bedöm-
ningar, bistå med att upprätta ”sociala bokslut”, ge god vägledning åt 
styrelseledamöter och ledningar i företag som de är delägare i samt 
ge ut bra informations- och diskussionsmaterial som underlag för 
medlemmarnas diskussioner och ställningstaganden i lokala semi-
narier och i fullmäktigeförsamlingar. 

De här resurserna bör bekostas av fondernas överskott. Därmed 
minskas möjligheterna att dela ut vinst till medlemmarna som äger 
fondandelar, men det är ett pris som vi anser att man bör betala. 
Kanske att andelarna i fonderna inte stiger lika mycket i värde som 
de annars skulle ha gjort. Men vi bör försöka behålla de låga förvalt-
ningskostnaderna i övrigt – nu 0,4 procent.

Hur ska fonderna arbeta som aktiva ägare?

Aktieägande
Folksam har, som vi redan har nämnt, utformat en god ”ägarpolicy” 
och etiska regler för hur man ska arbeta med de företag där man går 
in. Det är både en fråga om att ha bra riktlinjer som man följer, om att 
ha resurser för att bevaka detta och om vilket inflytande i bolagssty-
relser som man bör skaffa med stöd av de aktier man köper eller kan 
köpa. ”Ägarpolicyn”, som bland annat tar hänsyn till sociala krav och 
till miljön, ligger väl i linje med de nio punkter som vi i studiecirkeln 
har angett som mål för verksamheten. Den är bra, men den behöver 
kompletteras och utvecklas vidare. Det är uppmuntrande att den går 
så pass långt i detaljer, vilket visar en mera aktiv vilja än många s k 
etiska fonders placeringsregler. 
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Men det är nu dags att ta ytterligare steg framåt, t ex genom att 
försöka besätta egna styrelseposter i företag där fonderna satsar för 
att bättre än hittills kunna bevaka att den mera socialt inriktade ägar-
policyn fullföljs. Det är också viktigt att arbeta mera aktivt för att 
stödja en bra teknisk utveckling i näringslivet.

Vi vill att våra fonder inte ska användas för kortsiktiga spekula-
tionsköp på aktiebörser. De aktier som fonderna köper ska syfta till 
ett långsiktigt ägande och engagemang, antingen aktierna är i börs-
noterade eller andra bolag. Inte söka tjäna pengar genom att bara gå 
in i och ut ur företag.

Att stödja innovationer (tekniska framsteg som kan leda till nya 
angelägna produkter, nya produktionsmetoder, mindre slitsamt ar-
bete minskade hälsorisker, bättre miljö och resurshushållning etc) 
är en av de nio punkter som vi har satt upp som riktlinjer för våra 
fonders verksamhet. 

Avkastning i de fackligt anknutna Folksam-fonderna bör, förutom 
till bra pensioner för medlemmarna och till egna expertresurser, ock-
så användas som riskkapital för att stödja innovationer i näringslivet. 
Det kan i många fall innebära att vi satsar i mindre företag som inte 
är noterade på börsen. Ofta saknas riskkapital som kan vidareutveck-
la idéer till färdiga produkter – varor och tjänster färdiga för försälj-
ning och användning. Det fattas i många fall ett slags ”mellanled” i 
kapitalförsörjningen, vilket gör att idéer som skulle kunna leda till 
bra produktion och goda arbetstillfällen ibland kvävs i sin linda.

”Fond Väst”, den av löntagarfonderna som hade till huvudupp-
gift att verka i västra Sverige, arbetade under den korta tid som lön-
tagarfonderna fick finnas till på ett lovande sätt med att satsa peng-
ar just i icke börsnoterade företag med produktionsidéer som kunde 
bli intressanta för framtiden.
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Obligationer

Fonderna ska också placera kapital i obligationer för att finansiera vik-
tig infrastruktur i samhället. I första hand bör de köpa statsobligatio-
ner samt obligationer som ges ut för att finansiera bostadsbyggande 
via sådana institut som drivs utan privat vinstintresse. 

AP-fonderna betydde t ex att det fanns tillräckligt med kapital 
för att genomföra det höga bostadsbyggandet i Sverige 1965-74. Det 
visar att pensionskapital med framgång kan och bör användas för in-
vesteringar i bostäder. 

Om våra fonder köper statsobligationer så minskar efterfrågan 
på privat kapital för att bekosta offentliga investeringar. Detta kan 
både dämpa den allmänna ränteutvecklingen och medverka till att 
de pengar som staten betalar i ränta på sina lån verkligen förvandlas 
till efterfrågan (i första hand investeringar som fonderna tar initiativ 
till) och inte ligger passiva och oanvända ”i väntan på bättre tider”.

Hur ska vi stärka våra fonder genom att få så många löntagare som 
möjligt att placera sina premiepensionspengar i just dem?

Om våra fonder ska få den betydelse vi vill så att deras uppträ-
dande kan ”smitta av sig” inom hela det ekonomiska livet, då mås-
te de självfallet bli så stora och starka som möjligt. Redan nu har de 
fackligt anknutna Folksam-fonderna en storlek och betydelse som 
inte är föraktlig, mer än 5 procent av allt kollektivt pensionsspa-
rande i Sverige sker genom dem. Men det räcker inte för att vara så 
pass dominerande att våra fonder kan påverka de allmänna normer-
na för kapitalbildning och för utveckling i näringslivet. Våra fonder 
bör hela tiden växa snabbare än både pensionssparandet i stort och 
den allmänna ekonomiska tillväxten.

En absolut nödvändig förutsättning för att våra fonder ska växa 
så snabbt som vi vill är att de är framgångsrika. Det gäller både i att 
ge god avkastning och därmed hyggliga pensioner och i att uppfylla 
de övriga mål som vi har satt upp för just dessa fonder.

Målet att ge god avkastning i reda pengar och därmed bra pensio-
ner kan bli en smula svårare att nå när man också vill ta en rad andra 
hänsyn till utvecklingen av samhället och miljön. Man kanske inte 
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blir allra ”bäst i klassen” av de fonder som nu finns på denna mark-
nad. Men man måste ändå hela tiden ha kravet på sig att det ska bli 
en god förräntning av kapitalet.

Företagens resultat och direkt avkastning på ägandet ska ge fon-
derna en sund avkastning. Att använda och aktivera sådant kapital 
skapar efterfrågan. Om näringsliv och kapitalförvaltning mest inrik-
tas mot att tjäna pengar på kortsiktig spekulation får det allvarliga 
konsekvenser för efterfrågan och sysselsättning.

Däremot är det ofta rätt att ”spekulera” i mera långsiktig mening, 
dvs att satsa på idéer som kan vara värdefulla i framtiden. Det vill 
säga att försöka förutse huruvida vissa idéer till produkter – varor 
såväl som tjänster – kan komma att spela en stor roll för människor-
na i en framtid och tillgodose väsentliga behov. Att gå in i företag 
som kan utveckla produktion på sådana områden och ta ett uthål-
ligt ägaransvar i dessa företag är en angelägen uppgift. 

Man måste räkna med misslyckanden, det är sant. Men om man 
aldrig tar några initiativ kommer man heller inte att lyckas med nå-
gonting över huvud taget. Det långsiktiga perspektivet kan bli en 
fördel för våra fonder när de ska övertyga fler löntagare om att pla-
cera sina premiepensionspengar – antingen det gäller det allmänna 
pensionssystemet eller avtalspensioner. Större delen av premierna 
betalas ju när det alltjämt är ganska långt till pensionen, och då 
kan det kännas som en fördel för den enskilde om pengarna arbetar 
främst för att få en jämn, god och trygg avkastning på lång sikt. 

Likaså kan många känna det som en fördel om fonderna arbetar 
för en allmänt god samhällsutveckling. Också god utveckling av så-
dant som sysselsättning, ett gott skatteunderlag, bra miljö och rättvis 
fördelning av välfärden är ju viktiga förutsättningar för en bra tillva-
ro som pensionär.

Den demokratiska uppbyggnaden och möjligheterna att själv vara 
med och påverka arbetet i våra fonder kan betyda ökade möjlighe-
ter att få en livlig kontakt med försäkringstagarna/medlemmarna, en 
kontakt som dessa kan berätta om för arbetskamrater, grannar, släkt 
och vänner. Den vägen kan fler och fler bli intresserade av att place-
ra sina pensionspremier i just våra fonder.
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Naturligtvis bör alla dessa fördelar marknadsföras på mera tradi-
tionella vägar. Men en alldeles speciell väg att påverka går genom de 
fackliga organisationerna, som kan vända sig till sina egna medlem-
mar med information, t ex genom sina förtroendevalda försäkrings-
ansvariga. Detta blir ett fackligt medlemsvärde.

Hur kan man påverka andra delar av det ekonomiska livet till mer 
av långsiktigt ansvarstagande?

Det vi vill göra med de fackligt anknutna pensionsfonderna i Folk-
sam kan bara vara ett litet exempel som kan hjälpa till att övertyga 
omvärlden. Exemplet ska visa att det är möjligt att uppträda på ett 
annat sätt än företag i allmänhet gör idag, på en marknad där stora 
privata kapitalägare sätter dagordningen. Exemplet ska visa att det 
är möjligt att ta större samhällsansvar och ändå ge en bra avkastning 
som i vårt fall innebär ett gott tillskott till de pensioner löntagarna 
får ut av vårt allmänna pensionssystem.

Stora institutionella aktieägare – inte minst andra stora pensionsfonder 
– bör vara möjliga att påverka genom goda exempel som kan visas upp.

Också Folksams sparfonder för olika slags värdepapper bör kunna 
arbeta på liknande sätt som de fackligt anknutna pensionsfonderna, 
efter hand som arbetet i dessa visar upp goda resultat.

Våra fonder kommer inte att vara det enda exemplet på att man 
med framgång kan arbeta också med sociala mål vid sidan av det själv-
klara målet att nå en god ekonomisk avkastning och att man i längden 
kan nå väl så goda ekonomiska resultat genom att arbeta aktivt och 
långsiktigt som genom att arbeta mera passivt och med kortsiktig spe-
kulation. I Per Åhlströms bok ”I egna händer” ges åtskilliga andra ex-
empel på lyckad verksamhet med liknande utgångspunkter som vi har 
angett här. Det är exempel från USA och Canada, där stora mängder 
kapital som löntagarna arbetat ihop för pensionsändamål verkar i nä-
ringslivet. En del av detta enorma kapital har använts i de företag som 
Per Åhlström beskrivit i sin bok och som arbetar med ungefär sådana 
mål som vi har satt upp. (Denna mening finns ej i Handels motion)

I många länder finns inga väl utvecklade offentliga pensionssystem, var-
för de pensionspremier som betalas in av arbetsgivare för de anställdas räk-
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ning spelar så mycket större roll. Troligen vore det mest fruktbara att allra 
först den fackliga vägen försöka påverka sådana fonder i olika länder.

Diverse ”etiska” fonder kan också tänkas gå att påverka, redan från 
början. Det är på dessa områden som man borde vara allra minst motvil-
lig till tankar av det här slaget, ett visst naturligt intresse borde finnas. 

Inom vårt land och inom EU bör vi kunna arbeta politiskt för att all-
männa pensionsfonder och statliga företag arbetar efter de riktlinjer som 
har beskrivits här. Kooperativa företag bör också ges samma inriktning – 
initiativ för detta bör tas i kooperationens demokratiska organ.

Privata företag av olika slag kommer att kunna följa efter, särskilt 
om de märker att konsumenter vänder dem ryggen om de inte upp-
träder på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det också viktigt att bilda 
opinion bland konsumenter om att man bör vara noga med vad för 
slags företag som man köper varor och tjänster av.

Det blir en svår process att förmå ett näringsliv, som ska leva på 
att vara vinstdrivande, att ställa upp på andra riktlinjer än att tjä-
na mesta möjliga pengar på kortast möjliga tid (vinstmaximering). 
Den processen måste ta lång tid. Därför är det nu hög tid att börja.

I första omgången av den långa processen för att demokratisera 
det ekonomiska livet har vi valt att gå den s k folkrörelsevägen. Ge-
nom arbetarrörelsens egna organisationer och företag vill vi få fram 
goda exempel. Man kan säga att vi bygger upp egna löntagarfonder, 
med medel som mobiliseras genom vår rörelse, på frivillig grund.

I det här fallet är det framför allt Folksam och ett par av dess dot-
terbolag samt de fackliga organisationerna som vi vill använda som 
verktyg. I Folksam och dess båda fackligt anknutna pensionsbolag ut-
övas ägaransvaret av de fackliga organisationerna och kooperationen. 
Därför är det naturligt att vi försöker få fram beslut i fackförbund, i 
LO/TCO centralt, i förbundsavdelningar, distriktsorganisationer osv. 

Denna motion till LOs kongress 2004 är det allra första steget i 
en sådan process. 

Viktigt är också hur vi, parallellt med detta, kan arbeta med opi-
nionsbildning för att våra tankar ska vinna så stort gehör som möjligt, 
både i den allmänna samhällsdebatten och i det ekonomiska livet.
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Vi föreslår att LO-kongressen beslutar 

att LOs representanter i Folksams och Folksam/LO-fondernas styrel-
ser verkar för att Folksams olika fonder, i första hand de fackligt 
anknutna pensionsfonderna, så långt det är möjligt, demokratiseras, 
aktiveras och vidareutvecklas att arbeta långsiktigt och med ytter-
ligare sociala mål utöver nuvarande ”ägarpolicy”, på det sätt som 
beskrivs i denna motion.

16.04
Pensionsfonder inom och genom folkrörelserna – ett steg mot 
ekonomisk demokrati
Kommunalarbetareförbundet, Stockholms län

En stor del av jordens befolkning lever i svält och djupaste armod och 
en liten minoritet i lyx. På lång sikt hotas mänsklighetens möjligheter 
att leva vidare på jorden av miljöförstöring, förbrukning och skövling 
av naturresurser och klimatförsämringar som människorna själva vållar. 
Krig och farsoter riskerar att förgöra miljoner av världens invånare.

Samtidigt ser vi att tekniska och ekonomiska framsteg kan ge möj-
ligheter till ett gott liv för alla på vår jord.

Att avvärja dessa hot och att göra verklighet av de goda möjlighe-
terna kräver samarbete, demokrati, solidaritet och gemenskap mel-
lan människorna. Om egoism, konkurrens och enskilda företags och 
personers strävan efter största möjliga vinst och makt får fortsätta 
att vara de främsta drivkrafterna för utvecklingen kan det i längden 
få förödande konsekvenser för hela mänskligheten. 

Makthavare inom privatägt näringsliv världen över har genom 
åren visat sig göra stora missgrepp och felspekulationer samtidigt 
som de mer och mer arbetat för att berika sig själva. Det blir allt-
mer uppenbart att de odemokratiska beslutsformerna i dagens eko-
nomiska system – tvärtemot vad man ofta försöker påskina – abso-
lut inte är någon garanti för att näringslivet skapar goda och rättvisa 
levnadsförhållanden för mänskligheten.
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Om vi människor ska kunna ta itu med problemen och ta till vara 
möjligheterna måste vi skaffa oss demokratiska vägar att påverka 
detta. Idag finns inte sådana vägar annat än i starkt begränsad om-
fattning. Att bygga dem är en mycket lång process, en process som 
måste fortgå under årtionden. Därför måste vi börja arbetet så snart 
som det över huvud taget är möjligt.

Ekonomiska faktorer är avgörande för hur alla samhällen utveck-
las. De flesta avgörande ekonomiska beslut fattas alltjämt inom en-
skilda koncerner och företag utan någon som helst demokratisk pro-
cess. Ekonomin i världen och i varje del av den måste i det långa lop-
pet ställas under demokratisk kontroll och styras efter människor-
nas behov, inte av enskilda vinstintressen. Ekonomisk demokrati är 
en nödvändig förutsättning för att på lång sikt alla ska få ett gott liv 
på jorden.

Vi vill börja arbetet för ekonomisk demokrati med att utveckla 
ett exempel, ett exempel på att det går att driva ekonomisk verk-
samhet som också har andra mål än att ge högsta möjliga vinst, räk-
nat i pengar, åt sina ägare. Inte så att det är likgiltigt om företaget går 
med vinst eller förlust. Varje företag måste ge god avkastning, vilket 
är grunden för hyggliga löner, pensioner och investeringar för framti-
den. Men detta mål får inte vara det enda. Man måste också ta hän-
syn till hur verksamheten påverkar den miljö som vi alla ska leva i, 
kvaliteten på de varor och tjänster som framställs, att de arbetande 
ska ha goda villkor och inte slitas ner av pressande jobb.

Som ett första steg vill vi skapa ett verktyg för detta genom att vi-
dareutveckla Folksam-LO-fonderna och Folksam-tjänstemannafon-
derna. De är sju fonder som nu förvaltar 5 miljarder kronor av lön-
tagarnas pensionspengar. Det är både avsättningar av premiepensio-
ner i det allmänna pensionssystemet och avtalspensioner, placerade 
i dessa fonder enligt varje enskild persons individuella begäran. Ka-
pitalet ökar snabbt. Varje år sätts in närmare 2,5 miljarder kronor i 
de fonder som bolagen förvaltar, vilket är i storleksordningen 5 pro-
cent av alla avsättningar till PPM- och avtalspensioner. Bakom dessa 
avsättningar står 250 000 á 300 000 löntagare, alltså cirka 1/15 av 
alla förvärvsarbetande i Sverige. 
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På LO-sidan finns tre aktieplacerande fonder: Folksam/LO Sverige 
(1,6 mdr kr), Folksam/LO Världen (1,8 mdr kr) och Folksam/LO 
Väst (0,1 mdr - med huvudinriktning på företag i Västsverige) samt 
en obligationsfond (0,8 mdr kr). På TCO-sidan finns Folksam/
tjänstemannafond Sverige och Folksam/tjänstemannafond Världen 
vilka placerar i aktier samt en obligationsfond. Tjänstemannafon-
derna förvaltar idag cirka 0,7 mdr kr – de har bara funnits sedan 
1/1 år 2000.

Avgifterna i alla dessa sju Folksamfonder är låga, 0,4 procent per 
år av förvaltat belopp.

Det finns ett fondbolag för var och en av dessa fondgrupper. I 
Folksam/LOs fondbolag äger LO 49 procent och Folksam 51 pro-
cent av aktierna, bolaget för tjänstemannafonderna är helägt av Folk-
sam Fond AB. Varje fondbolag styrs av en styrelse med 10 ledamöter, 
valda av bolagsstämman. I Folksam/LO-bolaget består styrelsen av 6 
representanter för Folksam och 4 för fackliga organisationer.

Styrelseordförande i båda bolagen är Folksams finansdirektör 
Håkan Johansson. I Folksam/ LO-bolaget är Leif Håkansson, LO,  
vice ordförande, Leif Håkansson, Industrifacket, Kjell Ahlberg, LO, 
Hans Tilly, Byggnads och Sven-Olof Arbestål, SEKO fackliga repre-
sentanter. Vd är John Öjhammar, Folksam.

I Folksam/tjänstemannabolaget är TCOs ordförande Sture Nordh 
vice ordförande, Göran Tjernell, SIF, Håkan Rosenkvist, Försvars-
tjänstemännen och Jaan Kolk, Teaterförbundet är fackliga ledamö-
ter i placeringskommittén. Vd är Bo Thärning, Folksam.

Folksams fondbolag har nyligen beslutat om en ”ägarpolicy” som 
innehåller bestämda etiska regler för i vilka slags bolag de ska kun-
na placera pengar som de förvaltar och i vilka slags bolag de ska av-
stå från att placera. Deras fonder har på senare tid blivit mera akti-
va än tidigare för att påverka beteendet hos bolag där de har aktier. 
Man anser att detta är bättre än att fonderna ”röstar med fötterna” 
dvs enbart påverkar genom att gå in i eller gå ur bolag och därutöver 
vara passiva ägare. Men de har hittills inte någon styrelsepost i något 
bolag där de är aktieägare. Fonderna är emellertid aktiva i nomine-
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ringskommittéer i sådana bolag för att försöka medverka till att det 
väljs så bra styrelseledamöter som möjligt. Vi motionärer vill att de 
löntagarknutna pensionsfonderna i Folksam ska bli ännu mera akti-
va ägare än de är idag i de bolag där de köper aktier, att de även ska 
börja engagera sig med egna ledamöter i bolagsstyrelser och att de 
så lite som möjligt ska arbeta med att tjäna pengar på kortsiktiga ak-
tiespekulationer. Deras engagemang ska vara långsiktiga. Detta kan 
gälla såväl börsnoterade bolag som företag utanför Börsen.

Vi vill att fonderna ska utveckla en egen aktivitet, styrd av en de-
mokratisk debatt och med tydliga riktlinjer. I cirkeln har vi angett 
nio olika riktlinjer som vårt kapital bör arbetas efter.

1. Verka för full sysselsättning – arbete åt alla. En huvuduppgift för 
fonderna är att nå en avkastning som är tillräcklig för att ge bra och 
trygga pensioner åt medlemmarna. Om fonderna strävar efter att 
tjäna pengar på företagens verksamhet och inte genom spekulation 
och stigande förväntningsvärden bidrar de till att stärka efterfrågan 
och aktivitet i ekonomin, vilket i sin tur ger grund för sysselsättning 
och gott resursutnyttjande.

2. Stödja vettiga och gångbara idéer som kan leda till bra produktion. 
I den mån som dessa idéers vidareutveckling hindras av brist på 
riskvilligt kapital ska fonderna medverka till finansieringen. 

3. Medverka till en god regionalpolitik så att man undviker kapitalför-
störing och bidrar till att värdefullt samhällskapital tas till vara.

4. Utveckla företag med bra personalpolitik och alla fackliga rättighe-
ter.

5. Arbeta för god personalutveckling. Utbildning och kompetenshöj-
ning i arbetet ska vara en rätt för alla.

6. Stödja en bra miljöpolitik. Motarbeta rovdrift och skövling av 
naturresurser.
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7. Inte satsa i tillverkning av vapen och miljöfarliga varor.

8. Inte delta i spekulation. Motarbeta s k ”bonussystem” för välbetalda 
företagsledare.

9. Verka aktivt för jämställdhet mellan könen.

Kanske fonderna får svårt att direkt bidra till sysselsättning, produkt-
utveckling och regionalpolitik, något som ju i första hand är uppgif-
ter för allmän ekonomisk politik, arbetsmarknads- och näringspolitik. 
Men det är ändå viktigt att de känner som en uppgift att medverka 
där de kan göra detta utan att åsidosätta sina andra uppgifter.

I Per Åhlströms bok ”I egna händer” har vi funnit flera goda ex-
empel från Canada och USA på att det är praktiskt möjligt att ar-
beta efter liknande riktlinjer. Däri ingår också att redovisa resultatet 
av sådant arbete genom att förmå företagen att upprätta s k sociala 
bokslut, vid sidan av de ekonomiska.

Med dessa ledstjärnor bör fonderna investera löntagarnas kapital 
så att de bidrar till god utveckling.

I denna motion tar vi i det följande upp:

–  Hur de fackliga anknutna pensionsfonderna i Folksam ska demo-
kratiseras.

–  Hur dessa fonder ska arbeta som aktiva ägare.

–  Hur man ska få så många löntagare som möjligt att välja att placera 
sina pensionsavgifter i just de nämnda fonderna, så att de blir så 
kraftfulla som möjligt, och därmed ger ökat fackligt medlems-
värde.

–  Hur man ska driva opinionsbildning med dessa fonder som ex-
empel, så att vi får även andra kapitalförvaltare att uppträda på 
liknande sätt.
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–  Hur ska de fackliga anknutna fonderna i Folksam demokratise-
ras?

Delfrågor:

–  Hur ska de berörda medlemmarna/pensionsspararna få så bra 
och lättillgänglig information att de har förutsättningar att vara 
aktiva?

–  Hur ska styrelse och ledning utses och förses med goda direktiv? 
Hur ser en demokratisk organisation ut?

För att så många människor som möjligt verkligen ska vara aktiva i att 
påverka användningen av sina pensionspengar måste de kunna delta i 
diskussioner på lokal nivå. Här bör deras lokala fackliga organisation, 
med stöd av ABF och TBV, ha en viktig roll. I varje kommun torde det 
idag finnas åtminstone något eller några hundratal medlemmar (i en 
stor kommun med 30 000 invånare troligen 1 000) som placerat sina 
pengar i någon av dessa sju fackligt anknutna Folksam-fonder.

En demokratisk organisation skulle kunna se ut så här:

–  Varje försäkrad medlem förses med jämna mellanrum med kortfat-
tade rapporter om fondernas arbete, nya företag som de gått in i 
nya obligationer som köpts, alternativ i viktiga ställningstaganden 
som fonderna står för etc.

–  De lokala fackliga organisationerna och ABF/TBV ordnar en gång 
om året seminarier där medlemmarna/pensionsspararna på sin 
egen hemort kan delta för att diskutera verksamheten och för att 
nominera kandidater till val av representanter i någon form av 
fullmäktige. Seminarierna kan kompletteras med studiecirklar för 
dem som är särskilt intresserade.

–  Varje medlem/pensionssparare får rätt att rösta i val av fullmäktige, 
som sedan håller stämma där de granskar och ger riktlinjer för 
verksamheten och väljer styrelser (eller åtminstone majoriteten i 
styrelserna) för att de båda fondbolagen (en styrelse för vardera 
LO- och tjänstemannasidan).
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Detta är en skiss som man kan bygga vidare på. Om man ska ha se-
minarier för varje fackförening på respektive ort eller om man ska 
hålla gemensamma seminarier, det kan vara en öppen fråga så länge. 
I storstäder som Stockholm måste det naturligtvis bli många träffar, 
där folk delas upp efter geografiska områden. Annars blir det alldeles 
för stora tillställningar.

De båda fondbolagen bör tillsammans bygga upp egna resurser 
med ekonomisk, teknisk, samhälls- och miljöpolitisk expertis som 
kan analysera olika företags verksamhet, bedöma nya idéer till pro-
duktion av varor och tjänster, göra långsiktiga ekonomiska bedöm-
ningar, bistå med att upprätta ”sociala bokslut”, ge god vägledning 
åt styrelseledamöter och ledningar och underlag för medlemmarnas 
diskussioner och ställningsantaganden i lokala seminarier och i full-
mäktigeförsamlingar.

De här resurserna bör bekostas av fondernas överskott. Därmed 
minskas möjligheterna att dela ut vinst till medlemmarna som äger 
fondandelar, men det är ett pris som vi anser att man bör betala. Kan-
ske andelarna i fonderna inte stiger lika mycket i värde som de an-
nars skulle ha gjort. Men vi bör försöka behålla de låga förvaltnings-
kostnaderna i övrigt – nu 0,4 procent.

Hur ska fonderna arbeta som aktiva ägare?

Aktieägande
Folksam har, som vi redan har nämnt, utformat en god ”ägarpolicy” 
och etiska regler för hur man ska arbeta med de företag där man går 
in. Det är både en fråga om att ha bra riktlinjer som man följer, om 
att ha resurser för att bevaka detta och om vilket inflytande i bolags-
styrelser som man bör skaffa med stöd av de aktier man köper eller 
kan köpa. ”Ägarpolicyn”, som bland annat tar hänsyn till sociala krav 
och till miljön ligger väl i linje men den behöver kompletteras och 
utvecklas vidare. Det är uppmuntrande att den går så pass långt i de-
taljer, vilket visar en mera aktiv vilja än många s k etiska fonders pla-
ceringsregler.
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Men det är nu dags att ta ytterligare steg framåt, t ex genom att 
försöka besätta egna styrelseposter i företag där fonderna satsar för 
att bättre än hittills kunna bevaka att den mera socialt inriktade ägar-
policyn fullföljs. Det är också viktigt att arbeta mera aktivt för att 
stödja en bra teknisk utveckling i näringslivet.

Vi vill att våra fonder inte ska användas för kortsiktiga spekula-
tionsköp på aktiebörser. De aktier som fonderna köper ska syfta till 
ett långsiktigt ägande och engagemang, antingen aktierna är i börs-
noterade eller andra bolag. Inte söka tjäna pengar genom att bara gå 
in i och ut ur företag.

Att stödja innovationer (tekniska framsteg som kan leda till nya 
angelägna produkter, nya produktionsmetoder, mindre slitsamt ar-
bete, minskade hälsorisker, bättre miljö och resurshållning etc) är 
en av de nio punkter som vi har satt upp som riktlinjer för våra fon-
ders verksamhet.

Avkastning i de fackligt anknutna Folksam-fonderna bör, förutom 
till bra pensioner för medlemmarna och till egna expertresurser, ock-
så användas som riskkapital för att stödja innovationer i näringslivet. 
Det kan i många fall innebära att vi satsar i mindre företag som inte 
är noterade på börsen. Ofta saknas riskkapital som kan vidareutveck-
la idéer till färdiga produkter – varor och tjänster färdiga för försälj-
ning och användning. Det fattas i många fall ett slags ”mellanled” i 
kapitalförsörjningen, vilket gör att idéer som skulle kunna leda till 
bra produktion och goda arbetstillfällen ibland kvävs i sin linda.

”Fond Väst”, den av löntagarfonderna som hade till huvudupp-
gift att verka i västra Sverige, arbetade under den korta tid som lön-
tagarfonderna fick finnas till på ett lovande sätt med att satsa peng-
ar i icke börsnoterade företag med produktionsidéer som kunde bli 
intressanta för framtiden. Att Folksam/LO-fonderna också omfat-
tar en fond där tyngdpunkten för verksamheten ligger i Västsverige 
uppfattar vi som ett tecken på att man vill bygga vidare på de idéer 
som Fond Väst stod för.
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Obligationer

Fonderna ska också placera kapital i obligationer för att finansiera vik-
tig infrastruktur i samhället. I första hand bör de köpa statsobligationer 
samt obligationer som ges ut för att finansiera bostadsbyggande via så-
dana finansieringsinstitut som drivs utan privat vinstintresse.

AP-fonderna betydde t ex att det fanns tillräckligt med kapital 
för att genomföra det höga bostadsbyggandet i Sverige 1965-74. Det 
visar att pensionskapital med framgång kan och bör användas för in-
vestering i bostäder.

Om våra fonder köper statsobligationer så minskar efterfrågan 
på privat kapital för att bekosta offentliga investeringar. Detta kan 
både dämpa den allmänna ränteutvecklingen och medverka till att 
de pengar som staten betalar i ränta på sina lån verkligen förvandlas 
till efterfrågan (i första hand investeringar som fonderna tar initiativ 
till) och inte ligger passiva och oanvända ”i väntan på bättre tider”.

Hur ska vi stärka våra fonder genom att få så många löntagare som 
möjligt att placera sina premiepensionspengar i just dem?

Om våra fonder ska få den betydelse vi vill så att deras uppträ-
dande kan ”smitta av sig” inom hela det ekonomiska livet, då mås-
te de självfallet bli så stora och starka som möjligt. Redan nu har de 
fackligt anknutna Folksam-fonderna en storlek och betydelse som 
inte är föraktlig, mer än 5 procent av allt kollektivt pensionsspa-
rande i Sverige sker genom dem. Men det räcker inte för att vara så 
pass dominerande att våra fonder kan påverka de allmänna normer-
na för kapitalbildning och för utveckling i näringslivet. Våra fonder 
bör hela tiden växa snabbare än både pensionssparandet i stort och 
den allmänna ekonomiska tillväxten.

En absolut nödvändig förutsättning för att våra fonder ska växa 
så snabbt som vi vill är att de är framgångsrika. Det gäller både i att 
ge god avkastning och därmed hyggliga pensioner och i att uppfylla 
de övriga mål som vi har satt upp för just dessa fonder.

Målet att ge god avkastning i reda pengar och därmed bra pensio-
ner kan bli en smula svårare att nå när man också vill ta en rad andra 
hänsyn till utvecklingen av samhället och miljön. Man kanske inte 
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blir allra ”bäst i klassen” av de fonder som nu finns på denna mark-
nad. Men man måste ändå hela tiden ha kravet på sig att de ska bli 
en hygglig förräntning av det kapital sam har satsats.

Viktigt är emellertid att våra fonder inte ägnar sig åt kortsikti-
ga spekulationer. De bör inte köpa aktier eller andra värdepapper 
i förväntan om snabba kursstegringar och med syfte att snabbt säl-
ja dem igen. Det är inte på förväntningar, mer eller mindre orealis-
tiska och uppblåsta, som man ska tjäna sina pengar. Företagens re-
sultat och direkt avkastning på ägandet ska ge fonderna en sund av-
kastning. Att använda och aktivera sådant kapital skapar efterfrågan. 
Om näringsliv och kapitalförvaltning inriktas mot att tjäna pengar 
på kortsiktig spekulation får det allvarliga konsekvenser för efterfrå-
gan och sysselsättning. 

Däremot är det ofta rätt att ”spekulera” i mera långsiktig mening, 
dvs att satsa på idéer som kan vara värdefulla i framtiden. Det vill 
säga att försöka förutse huruvida vissa idéer till produkter – varor så-
väl som tjänster – kan komma att spela en stor roll för människorna 
i en framtid och tillgodose väsentliga behov. Att gå in i företag som 
kan utveckla produktion på sådana områden och ta ett ägaransvar i 
dessa företag är en angelägen uppgift.

Man måste räkna med misslyckanden, det är sant. Men om man 
aldrig tar initiativ kommer man heller inte att lyckas med någon-
ting över huvud taget. Det långsiktiga perspektivet kan bli en fördel 
för våra fonder när de ska övertyga fler löntagare om att placera sina 
premiepensionspengar – antingen det gäller det allmänna pensions-
systemet eller avtalspensioner. Större delen av premierna betalas ju 
när det alltjämt är ganska långt till pensionen och då kan det kännas 
som en fördel för den enskilde om förvaltaren av pengarna arbetar 
för att få en jämn, god och trygg avkastning på lång sikt. 

Likaså kan många känna det som en fördel om fonderna arbetar 
för en allmänt god samhällsutveckling. Också god utveckling av så-
dant som sysselsättning, ett gott skatteunderlag, bra miljö och rätt-
vis fördelning av välfärden är ju viktiga förutsättningar för en bra 
tillvaro som pensionär.
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Den demokratiska uppbyggnaden och möjligheterna att själv vara 
med och påverka arbetet i våra fonder kan betyda ökade möjlighe-
ter att få en livlig kontakt med försäkringstagarna/medlemmarna, en 
kontakt som dessa kan berätta om för arbetskamrater, grannar, släkt 
och vänner. Den vägen kan fler och fler bli intresserade av att place-
ra sina pensionspremier i just våra fonder.

Naturligtvis bör alla dessa fördelar marknadsföras på mera tradi-
tionella vägar. Men en alldeles speciell väg att påverka går genom de 
fackliga organisationerna, som kan vända sig till sina egna medlem-
mar med information, t ex genom sina förtroendevalda försäkrings-
ansvariga. Detta blir ett fackligt medlemsvärde.

Hur kan man påverka andra delar av det ekonomiska livet till mer 
långsiktligt ansvarstagande?

Det vi vill göra med de fackligt anknutna pensionsfonderna i Folk-
sam kan bara vara ett litet exempel som kan hjälpa till att övertyga 
omvärlden. Exemplet ska visa att det är möjligt att uppträda på ett 
annat sätt än företag i allmänhet arbetar idag på en marknad där stora 
privata kapitalägare sätter dagordningen. Exemplet ska visa att det är 
möjligt att arbeta utan kortsiktig spekulation och att ta större sam-
hällsansvar och ändå ge en rimlig avkastning som i vårt fall innebär 
ett gott tillskott till de pensioner löntagarna får ut av vårt allmänna 
pensionssystem. Stora institutionella aktieägare – inte minst andra 
pensionsfonder – bör vara möjliga att påverka genom goda exempel 
som kan visas upp.

Också Folksams sparfonder för olika slags värdepapper bör kunna 
arbeta på liknande sätt som de fackligt anknutna pensionsfonderna, 
efter hand som arbetet i dessa visar upp goda resultat.

Våra fonder kommer inte att vara det enda exemplet på att man 
med framgång kan arbeta också med sociala mål vid sidan av det själv-
klara målet att nå en hög ekonomisk avkastning och att man i läng-
den kan nå väl så goda ekonomiska resultat genom att arbeta aktivt 
och långsiktigt som genom att arbeta mera passivt och med kortsiktig 
spekulation. I Per Åhlströms bok ”I egna händer” ges åtskilliga andra 
exempel på lyckad verksamhet med liknande utgångspunkter som 

protokoll b.indd   354 2004-10-04   10:14:16



e k o n o m i  |  3 5 5

vi har angett här. Det är exempel från USA och Canada, där stora 
mängder av kapital som löntagarna arbetat ihop för pensionsända-
mål verkar i näringslivet. En del av detta enorma kapital har använts 
i de företag som Per Åhlströms beskrivit i sin bok och som arbetar 
med ungefär sådana mål som vi har satt upp.

I framför allt USA finns inga väl utvecklade offentliga pensions-
system, varför de pensionspremier som betalas in av arbetsgivare för 
de anställdas räkning spelar så mycket större roll. Troligen vore det 
mest fruktbara att allra först försöka påverka sådana fonder i olika 
länder – framför allt via de anställdas fackföreningar, i den utsträck-
ningen sådana finns, och via just de fonder i Canada och USA som 
Per Åhlström har tagit upp i sin bok.

Diverse ”etiska” fonder kan också tänkas gå att påverka, redan 
från början. Det är på dessa områden som man borde vara allra 
minst motvillig till tankar av det här slaget, ett visst naturligt intres-
se borde finnas. 

Inom vårt land och inom EU bör vi kunna arbeta politiskt för att 
allmänna pensionsfonder och statliga företag arbetar efter de rikt-
linjer som har beskrivits här. Kooperativa företag bör också ges sam-
ma inriktning – initiativ för detta bör tas i kooperationens demokra-
tiska organ.

Privata företag av olika slag kommer att kunna följa efter, särskilt 
om de märker att konsumenter vänder dem ryggen om de inte upp-
träder på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det också viktigt att bilda 
opinion bland konsumenter om att man bör vara noga med vad slags 
företag som man köper varor och tjänster av.

Det blir en mycket svår process att förmå ett näringsliv, som ska 
leva på att vara vinstdrivande, att ställa upp på andra riktlinjer än att 
tjäna mesta möjliga pengar på kortast möjliga tid (vinstmaximering). 
Den processen måste ta lång tid. Därför är det nu hög tid att börja. 

I första omgången av den långa processen för att demokratisera 
det ekonomiska livet har vi valt att gå den s k folkrörelsevägen. Ge-
nom arbetarrörelsens egna organisationer och företag vill vi få fram 
goda exempel. Man kan säga att vi bygger upp egna löntagarfonder, 
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med medel som mobiliseras genom vår rörelse, på frivillig grund.
I det här fallet är det framför allt Folksam och ett par av dess dot-

terbolag samt de fackliga organisationerna som vi vill använda som 
verktyg. I Folksam och dess båda fackligt anknutna pensionsbolag ut-
övas ägaransvaret av de fackliga organisationerna och kooperationen. 
Därför det naturligt att vi försöker få fram beslut i fackförbund, i LO/
TCO centralt, i förbundsavdelningar, distriktsorganisationer osv. 

Denna motion till LOs kongress 2004 är det allra första steget i 
en sådan process. Viktigt är också hur vi, parallellt med detta, kan 
arbeta med opinionsutbildning för att våra tankar ska vinna så stort 
gehör som möjligt, både i den allmänna samhällsdebatten och i det 
ekonomiska livet. 

Vi föreslår

att LOs representanter i Folksams och Folksam/LO-fondernas styrel-
ser verkar för att Folksams olika fonder, i första hand de fackligt 
anknutna pensionsfonderna, så långt det är möjligt, demokratiseras, 
aktiveras och vidareutvecklas att arbeta långsiktligt och med yt-
terligare sociala mål utöver nuvarande ”ägarpolicy”, på det sätt som 
beskrivs i denna motion.
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Utlåtande
Motionerna 16.03 och 16.04

16.03 och 16.04

att LOs representanter i Folksams och Folksam/LO-fondernas styrel-
ser verkar för att Folksams olika fonder, i första hand de fackligt 
anknutna pensionsfonderna, så långt det är möjligt, demokra-
tiseras, aktiveras och vidareutvecklas att arbeta långsiktigt och 
med ytterligare sociala mål utöver nuvarande ”ägarpolicy”, på 
det sätt som beskrivs i denna motion.

En förändrad placeringsinriktning i de befintliga fonderna, i riktning 

mot vad motionären föreslår, skulle öka fondernas risk och minska 

avkastningen. Det vore oärligt mot de medlemmar som redan har 

placerat sina pengar i fonderna med en annan målsättning, nämligen 

att trygga åldrandet, att förändra inriktningen. En social inriktning 

skulle antagligen även öka administrationskostnaderna och minska 

Folksam/ LO-fondernas konkurrensfördel.

Redan idag tar Folksam genom sin ägarpolicy, etiska riktlinjer och 

sitt miljöarbete ett ansvar vad det gäller frågor som jämlikhet, bonus-

system, oegentlig redovisning samt fackliga rättigheter. Detta är inom 

ramen för den förväntade avkastningen.

De angelägna frågor som motionären förespråkar måste åstadkom-

mas med traditionella fackliga verktyg som opinionsbildning och fack-

lig-politisk samverkan.

Styrelsens förslag

att avslå motionerna 16.03 och 16.04.
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Debatt
I debatten deltog
Matthias Henriksson Grahn, Handels
Kenneth Johansson, Skogs o Träfacket
Richard Hellmark, Byggnads
Dan Nilsson, Handels
Kjell Ahlberg, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Matthias Henriksson Grahns, Handels, Richard Hellmarks, Byggnads 
och Dan Nilssons, Handels tilläggsattsats.  Till detta yrkade styrelsen 
bifall.

Kenneth Johanssons, Skogs o Trä förslag till redaktionsutskottet att 
ändra så att andra stycket i utlåtandet stämmer överens med strategin 
som skrivs i internationella riktlinjer sista stycket sid 9.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande,

att bifalla Matthias Henriksson Grahns, Handels, Richard Hellmarks,  
 Byggnads och Dan Nilssons, Handels tilläggsattsats ”att uppdra åt LO  
 att under kongressperioden verka för att en bred debatt förs inom fack- 
 föreningsrörelsen angående makten över pensionskapitalet och det  
 demokratiska inflytande i motionens anda.” och

att avslå Kenneth Johanssons, Skogs- och Träfacket förslag om remiss till  
 redaktionsutskottet.
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Internationella frågor

Söndagen den 20 juni

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande:
Jag tänkte göra en inledning till den internationella punkten och gå 
igenom lite vad de internationella riktlinjerna handlar om och varför 
det är så viktigt att vi har internationella riktlinjer.

Det kanske finns de som frågar varför vi har gjort två häften, Fack-
liga byten för sig och Internationella riktlinjer för sig, när allt vårt 
arbete faktiskt ska gå ut på att integrera och visa att det fackliga ar-
betet i nästan vilken fråga det än handlar om har en internationell 
dimension. Samtidigt är de internationella frågorna med det inter-
nationella regelverket något som kanske kräver sin egen behandling. 
Men det betyder inte att vi tycker att frågorna ska hållas isär, utan 
detta ska ses i ett sammanhang. Den strategi som vi sedan ska be-
handla när det gäller fackliga byten och synsättet på dem gäller na-
turligtvis också våra internationella riktlinjer.

De internationella riktlinjerna är nödvändiga inte minst därför 
att vi idag har en så öppen värld. Vi är så beroende av varandra mel-
lan den enskilda nationen, den region vi lever i – för vår del Europa 
– och globalt världen som helhet.

Man kan till och med säga att varje oorganiserad arbetsplats – oav-
sett om den finns i Sverige eller om den är belägen någon annanstans 
i världen – hotar styrkan  för löntagarna i Sverige. Så beroende är vi 
av varandra nu. Vi kan inte bygga vår fackliga styrka och sedan vara 
lite lagom solidariska med det som är utanför, utan vi måste hela ti-
den jobba tillsammans. Det är grundläggande för synen på de inter-
nationella riktlinjerna.

Jag vill börja med att tala lite om hur det kan vara att vara fack-
ligt aktiv på den globala nivån och i länder som kanske är lite mer 
avlägsna än våra. Vi har kamrater här i salen som skulle kunna gå 
upp och vittna om det. Vi har kamrater här från Colombia, Zim-
babwe och Palestina som skulle kunna stå här och berätta om hur 
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det är när man trakasseras, när man blir av med sitt jobb, när man 
misshandlas, när man utsätts för alla former av kränkningar och när 
man ibland till och med får plikta med sitt liv inte för någonting an-
nat än att man står upp för den fackliga idén, står upp med att vara 
fackligt aktiv.

I den rapport som FFI nu kommer med kan man se att det förra 
året var 129 fackligt aktiva i världen som mördades. 90 av dem fanns 
i Colombia. Colombia är med det världens farligaste land att verka 
i, om man är fackligt aktiv. Och ändå är människor fackligt aktiva i 
Colombia. Ändå är man det, eftersom man är så övertygad om att 
det bara är med demokratiska motkrafter som man kan möta den 
situation som man har även i Colombia.

Det tycker jag säger något till oss beträffande det fackliga arbe-
tet som vi diskuterade på förmiddagen. Vi får aldrig förtröttas där-
för att vi tycker att vi har det så bra.

Till dig från Vikmanshyttan som frågade ”Är det verkligen rimligt 
att människor ska kunna stå utanför en organisation och snika på oss 
andra?”, vill jag säga: De som väljer att stå utanför och tycker att de 
kan göra det eftersom andra är med och betalar skulle sitta i den här 
salen och höra just hur det kan vara, höra hur människor är beredda 
att plikta med sitt liv för den idé som vi representerar.

När vi oroas över att organisationsgraden sjunker lite bland våra 
ungdomar ska vi verkligen vara oroade. Men vi ska också i lika hög 
grad oroa oss för att organisationsgraden världen över sjunker, att det 
världen över blir allt svårare att verka fackligt och att den informella 
sektorn växer på bekostnad av den formella. Det är viktigt att vi tar 
in det i vårt medvetande också när vi jobbar på nationell nivå.

 Vad kan vi då göra? Vi tar upp ett antal frågor i de internatio-
nella riktlinjerna. Självfallet är det absolut viktigaste för oss att vid 
varje tillfälle bidra till att mänskliga rättigheter i arbetslivet respek-
teras. Vi ska ställa regeringar till svars. Vi ska se till att det för värl-
dens alla arbetstagare finns sociala minimirättigheter baserade på 
ILOs regelverk.
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Men vi kan göra mer än det. Vi kan också se till att i olika sam-
manhang hävda dem, till exempel i WTO-sammanhang. Burma är 
med i WTO men tillåts att jobba inom den frihandelsorganisationen 
och sälja sina varor trots att varorna är producerade där man inte 
tillåter fackliga organisationer och där det förekommer slavarbetare, 
tvångsarbetare och barnarbetare. Där borde vi kunna göra mycket 
mer inom ramen för WTO.

Men vi bör också kunna göra mer i våra bilaterala investeringsav-
tal. Det är också viktigt, och det måste även vår egen regering tänka 
på. När man tecknar bilaterala investeringsavtal – inte minst med 
företag som finns i de ekonomiska frizonerna – är det viktigt att inte 
acceptera det regelverk som finns i de ekonomiska frizonerna. Man 
till och med annonserar: Kom till oss och investera i vår zon, för här 
tillåter vi inte fackföreningar!

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att länder – oavsett om det 
handlar om Sverige eller om andra länder i vår närhet som har rati-
ficerat ILOs grundläggande konventioner – verkar för dem i sitt eget 
land men tycker att man kan sätta på sig skygglapparna lite grann 
när man avtalar med andra länder. Därför är det mycket viktigt att 
vi fackligt är med och driver på de frågorna.

Regeringarna sviker ibland. Ibland har de till och med skrivit på 
konventionerna, men de kan inte med kraft verka för att varje företag 
följer dem. Då kan vi använda vårt mest traditionella verktyg: avta-
len. Om jag har tecknat en lite mörk bild finns det ändå en bild som 
känns positiv idag, och det är att vi har börjat på en väg där vi kan 
teckna globala avtal där de fackliga världsfederationerna, branschor-
ganisationerna, tecknar avtal med de multinationella företagen.

Det finns svenska företag som inte gör det, så man får ge en liten 
stjärna i kanten till de svenska företag som faktiskt är beredda att 
teckna den här typen av avtal. Sedan tidigare har vi haft Ikea, Hen-
nes & Mauritz, Skanska och SKF som har tecknat avtal. Nu har Se-
curitas och SCA tillkommit. Vi har alltså sex svenska multinationel-
la företag som har tecknat globala avtal. Den vägen ska vi fortsätta. 
Kollektivavtalsvägen håller också på den globala nivån – det är vik-
tigt att se det.
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Vi kan göra mer. Rättvisemärkning är en sådan fråga. Det har varit 
lite trögt, minst sagt. Vi har hållit på med rättvisemärkning i många 
år nu. Det har varit LO, TCO och Svenska kyrkan. Sedan hoppade 
TCO av samarbetet, så nu är det LO och Svenska kyrkan.

Jag läste i tidningen igår att rättvisemärkningen ökade sin försälj-
ning 13 procent förra året. Man kanske kan säga att det även där har 
vänt. Alltså: Använd konsumentmakten! Det är ju vad det handlar 
om, att köpa produkter som garanterat är tillverkade på ett schyst 
sätt. Vi kan göra en hel del för att se till att vi får en bättre situation 
på den globala nivån.

EU-nivån känner vi oss lite mer familjära med. Där vet vi hur vår 
organisation utvecklas. Vi vet att vi har fått ett Europafack som är 
60 miljoner löntagare. Nu är vi starka och är en motkraft till kapi-
talet. Vi har en stark organisation, och John ska snart gå upp i talar-
stolen och tala för EFS, och vi ska också få lyssna till Kari, som ska 
tala om ILO. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba aktivt, att vi är 
en aktiv part i det Europafackliga arbetet.

Jag ska inte säga mycket mer om det, eftersom jag vet att John 
kommer att säga så mycket bra om det, och jag tror att vi delar var-
andras syn på hur Europafacket har utvecklats. Men när jag ändå är 
inne på Europafrågan skulle jag vilja säga något som jag tycker är 
viktigt för vårt fackliga engagemang på europeisk nivå. Jag var lite 
grann inne på det i mitt tal igår.

Jag sade ingenting om valet till EU-parlamentet då, och jag ska 
inte säga mycket nu, annat än att konstatera det som väldigt många 
andra har konstaterat: Det är ett svidande nederlag för demokratin.

Jag ska inte stå här och försöka tolka varför de röstberättigade 
medborgarna i Sverige inte går och röstar. Jag tror att vi på olika sätt 
kommer att försöka ta reda på det. Själv tycker jag att det bästa är 
att lyssna. Gå ut efter kongressen, när vi ska ut i höst och diskutera 
både de frågor som vi tar upp här och annat, ta upp den frågan och 
lyssna på vad medlemmarna säger. Varför röstade vi inte? Det är de 
som har svaret.

En sak kan jag ändå våga säga att jag tror att det beror på. Det är 
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en brist på delaktighet. Jag har hört det också från medlemmar som 
gick och röstade. De sade: Jo, Wanja, jag gick och röstade, för själv-
fallet ska man göra det, men jag känner mig inte delaktig. Det mås-
te vi fundera över. Varför känner man sig inte delaktig när vi vet att 
vi måste jobba över nationsgränserna? Det är en naturlig del i det 
fackliga jobbet.

Det kanske också säger något om delaktigheten totalt sett bland 
våra medlemmar i det fackliga arbetet. Vi måste involvera medlem-
marna även i detta – synen på att vi ska ut utanför gränserna – om 
vi verkligen ska kunna nå upp till våra strävanden.

Jag sade det igår och vill säga det igen: Överstatlighet har blivit 
ett skällsord. Men vi behöver överstatlighet när det gäller löntagar-
nas rättigheter. Om vi nu tolkar valresultatet och folkomröstningen 
så att våra medlemmar inte tycker att vi ska finnas på europeisk nivå 
– för att se till att det finns en demokratisk plattform där man fattar 
beslut som är bra för löntagarna – då tror jag att vi gör en tolkning 
som är felaktig, och framför allt kommer vi inte att kunna leva upp 
till allt det som vi i övrigt beslutar om på kongressen.

Det är väldigt viktigt att säga: Vi ska ha gemensamma beslut när 
det gäller löntagarnas rättigheter. Vi är nu 25 medlemsländer, och 
vi har så olika villkor, både villkor på arbetsmarknaden och sociala 
villkor inom EUs ram, att vi måste känna stor ödmjukhet inför att 
det kommer att ta tid innan det blir en balans.

Då måste vi klara av att hävda och värna de framgångar vi har fått 
i Sverige genom att vi har hög organisationsgrad och bra kollektivav-
tal jämfört med många andra länder – det ska vi ha rätt att göra. Vi 
ska dessutom ha rätt att kräva att den som kommer till Sverige och 
arbetar ska ha precis samma villkor som den som redan finns här – 
det ska inte vara någon skillnad. Den rätten måste vi ta oss.

Vi ska också – för att hjälpa både oss själva och andra – se till att 
det fattas överstatliga beslut, så att vi får en chans att på sikt slip-
pa social dumpning i Europa. Det är egentligen hela den frågan det 
handlar om när vi talar om tjänstedirektiv och betydelsen av beslut 
som är överstatliga i frågor som är viktiga för löntagarna.
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Avsnittet om EU genomsyras av detta. Men vi ska naturligtvis ock-
så vara kritiska, för det fattas idag ett antal beslut på EU-nivå som vi 
inte gillar, och dem ska vi verkligen vara kritiska mot, både när det 
gäller löntagarnas rättigheter och när det handlar om annat.

Det var en liten ingång till den debatt som vi ska ha om de inter-
nationella riktlinjerna. Med det yrkar jag bifall till både riktlinjerna 
och utlåtandena över de vidhängande motionerna.

Sedan undrar säkert någon varför jag inte säger något om det nya 
fördraget. Jag har faktiskt inte haft tid förrän igår att tänka på för-
draget. Men den frågan kommer ju upp i motionen om folkomröst-
ning, och där är Erland Olauson föredragande, så han har fått chans 
att tänka lite på vad som finns i det nya fördrag som presenterades 
igår, och det återkommer han till sedan.

Med det yrkar jag alltså bifall till styrelsens förslag med de föränd-
ringar som är utdelade, som är styrelsens nya, reviderade förslag.
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Riktlinjer för LOs internationella verksamhet

För hela texten se rapporten Riktlinjer för internationellt fackligt ar-
bete.

Styrelsens förslag

att stödja uppbyggnaden av starka och självständiga fackliga orga-
nisationer i alla delar av världen,

att bidra till att fackligt-politiskt samarbete utvecklas och fördjupas 
på de olika internationella nivåerna,

att fortsätta arbetet med att rätten till internationella sympatiåtgär-
der ska garanteras på såväl europeisk som global nivå,

att arbeta för att grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet 
främjas och respekteras, inklusive efterlevnad av fackliga rätt-
tigheter,

att verka för ekonomiska sanktioner som motverkar exploatering av 
arbetstagare,

att verka för internationellt bindande regler och avtal för företag 
samt vid investeringar, exportkrediter och internationella kapi-
talrörelser,

att driva kravet om bättre och mer enhetliga europeiska regler om 
arbetstagarnas inflytande,

att verka för att kollektivavtal alltid ska godtas som metod för natio-
nellt införlivande av EU-lagstiftning,

att verka för att arbetsrätt och kollektivavtal har en stark ställning i 
relation till EUs konkurrensrätt och andra politikområden,

att utreda frågan om ett fackligt medlemskap för utländska arbets-
tagare som tillfälligt arbetar i Sverige och

att i övrigt anta ovanstående som riktlinjer för LOs internationella 
verksamhet. 
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Debatt
I debatten deltog
Stefan Löfvén, Metall
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Inga-Lena Wallin, Kommunal
Tord Persson, Byggnads
Eva-Lena Jansson, SEKO
Christer Alnebratt, SEKO
Tony Berggren, Skogs o Trä
Claes Linder, Transport
Radina Raicevic, HRF
Ulf Edström ,LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtandeförslag.
Jan-Olof Gustavssons, Målarna förslag att ändra ordet stark till över-
ordnad i 9e att-satsen.

Inga-Lena Wallins, Kommunal tilläggsförslag till texten på sidan 11 
”LOs utvecklingsprojekt ska innehålla ett jämställdhetsperspektiv”. 
Till detta yrkade styrelsen bifall.

Tord Perssons, Byggnads förslag om följande tilläggsattsatser:
att med kraft verkar för att Sverige upphäver artikel 1.3c i GATS-av-
talet, så att varje medlemsstat har möjlighet att skydda offentliga tjäns-
ter som utbildning, sjukvård, energi, vatten, post, kollektivtrafik,
att verka för att tillfälligt stopp införs i GATS-förhandlingarna och att 
en utvärdering av sociala och ekologiska konsekvenser görs innan nya 
förhandlingar påbörjas,
att verka för att ett lands åtaganden inom GATS ska kunna ändras av 
kommande generationer utan orimliga kompensationskrav samt
(Två ytterligare yrkanden från Tord Persson drogs tillbaka:
att verka för att i grundlag skydda naturtillgångar i gemensamt ägan-
de,
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att ytterligare privatiseringar förhindras i vårt land och att en återreg-
lering kan ske där det visat sig få negativa följder, både i Sverige och 
internationellt som t ex järnvägen.)

Eva-Lena Janssons, SEKO och Christer Alnebratts, SEKO tilläggför-
slag på sidan 3 efter meningen som slutar med: två sidor av samma 
mynt. ”Kvinnor har idag en underordnad ställning i arbetslivet såväl i 
Sverige som i övriga världen, något som vi aldrig kan acceptera. Alla 
människors lika rätt och lika värde ska genomsyra den fackliga kam-
pen”. Till detta yrkade styrelsen bifall.

Eva-Lena Janssons, SEKO tilläggsförslag till sidan 13 i Riktlinjerna: 
”Den stora klyftan mellan länderna kommer på sikt att minska efter-
som EU-medlemskapet kan medföra en ökad tillväxt i de nya med-
lemsländerna. Införandet av EU-lagar där kan komma att bidra till för-
bättrade arbetsvillkor och stärkta fackliga rättigheter.”
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Kongressen beslutade

att  anta förslaget till Internationella riktlinjer där inga ändringsför-
slag fanns,

att bifalla nedanstående revideringar av de internationella riktlin-
jerna, vilka styrelsen föreslagit utifrån de diskussioner som förts 
i utskottsarbetet, inklusive följande tillägg från föredraganden:

 ”Tjänstehandelsavtalet, GATS, måste också ändras så att ett 
land kan återreglera en privatiserad verksamhet till offentlig 
verksamhet utan krav på kompensation på andra områden.”

att  bifalla Eva-Lena Janssons, SEKO tilläggsförslag på sidan 3 i rikt-
linjerna: ”Kvinnor har idag en underordnad ställning i arbetslivet 
såväl i Sverige som i övriga världen, något som vi aldrig kan ac-
ceptera. Alla människors lika rätt och lika värde ska genomsyra 
den fackliga kampen”. 

att  bifalla Inga-Lena Wallins, Kommunal tilläggsförslag på sidan 11 i 

riktlinjerna ”LOs utvecklingsprojekt ska innehålla ett jämställd-

hetsperspektiv” och

att avslå Jan-Olof Gustavssons, Målarna, ändringsförslag,

att  avslå Eva-Lena Janssons, SEKO tilläggsförslag på sidan 13 och

att  avslå Tord Perssons, Byggnads andra och tredje tilläggsförslag.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att avslå Tord Perssons, Byggnads första tilläggsförslag.

Voteringen begärdes av Tord Persson, Byggnads.
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Revidering av styrelsens tidigare förslag till 
Riktlinjer för Internationellt fackligt arbete

Sid 3 direkt under rubriken, första meningen

Allas rätt till arbete och en lön som det går att leva på, är grunden 
för ett jämlikt och jämställt välfärdssamhälle.

Sid 3 mening 4 skall stå 150 miljoner arbetstagare (istället för hund-
ra miljoner).

Sid 3 efter sista meningen, lägg till ny mening

Främlingsfientlighet och rasism hotar solidariteten och demokratin. 
LO är emot all form av diskriminering, såväl på grund av klass, kön, 
ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshin-
der.

Sid 4 andra stycket

Med en global ekonomi som bygger på allas rätt till arbete, skapas 
också möjligheter till tillväxt

Sid 4 andra stycket, efter fredligare värld lägg till

fri från förtryck och exploatering.

Sid 4 längst ner ny mening

Det farligaste landet i världen för att bedriva facklig verksamhet, är 
Colombia.

Sid 6 under rubriken Globalt samarbete, första stycket femte raden till-
lägg

…olika former av organiserad människohandel

Sid 6 under globalt samarbete andra stycket, sjätte raden

Social dimension av globaliseringen, och inte i samband med långiv-
ning ställa krav på avregleringar och privatiseringar. LO är emot den 
ökande trenden att tjänster i allmänhetens intresse, som bland annat 
tillgång till vatten, ses som vilken handelsvara som helst.

protokoll b.indd   370 2004-10-04   10:14:18



i n t e r n a t i o n e l l a  f r å g o r  |  3 7 1

Sid 7 under ILO ett viktigt verktyg, ny mening sist i kapitlet.

HIV/AIDS är i Afrika och i ökande grad i Asien och Östeuropa det 
största hindret mot utveckling och fattigdomsbekämpning.

Sid 8 fjärde stycket, sjätte raden, efter i 116 länder

….däribland i Europa, och antalet växer.

Sid 8 fjärde stycket sjunde raden, 

ändra 43 miljoner till 50 miljoner

Sid 9 andra stycket efter 30 sådana avtal,

..varav sex gäller svenska företag

Sid 9 fjärde stycket, ändra sista meningen som börjar med 

Att bevaka svenska företags verksamhet utomlands är en viktig fack-
lig uppgift såväl lokalt som centralt.

Sid 10 avsnitt bistånd och global utveckling första meningen

Den av Sveriges riksdag år 2003 antagna politiken…

Sid 11  lägg till ny text i slutet av första stycket

Det behövs ett nytt biståndsmål som slår fast full sysselsättning med 
en stabil arbetsmarknad och väl fungerande arbetsmarknadsrelatio-
ner. Det är nödvändigt för att uppnå det övergripande målet för Sve-
riges bistånd, som är att eliminera fattigdomen. Alla barns rätt till av-
giftsfri utbildning istället för att tvingas arbeta, är en viktig förutsätt-
ning för hållbar ekonomisk och social utveckling.

Sid 11 under rubriken Europasamarbetet, ändra första meningen

Kampen för full sysselsättning och att tillvarata löntagarnas intressen 
är LOs främsta uppgift också i Europasamarbetet.

Sid 11 tredje meningen under rubriken Europasamarbetet

Utvecklingen av det europeiska samarbetet skapar förutsättningar för 
fred, välstånd, en mer rättvis fördelning och ett jämlikt och jämställt 
arbetsliv.
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Sid 12 första hela meningen omformuleras

Ibland urartar detta till dumpning, såväl arbetsrättsligt som socialt.

Sid 12 andra stycket, lägg till efter första meningen 

…lösningen. Ibland har vissa EU-regler fått negativa följder i Sverige, 
vilket kräver att vi måste förstärka vårt fackliga samarbete.

Sid 20 fjärde att-satsen uppifrån

Att arbeta för allas rätt till arbete och att grundläggande mänskliga 
rättigheter i arbetslivet främjas och respekteras, inklusive efterlevnad 
av fackliga rättigheter

Sid 20 nionde att- satsen 

Att verka för att arbetsrätt och kollektivavtal, ges en prioriterad 
ställning…(istället för en stark ställning)

Sid 20 ny tionde att-sats 

Att när tjänster utförs med medhavd arbetskraft över gränserna, ska 
arbetsvillkor och kollektivavtal i arbetslandet gälla som minimum.

Sid 20 elfte att-satsen, ny formulering 

Att så snart som möjligt utreda frågan om ett fackligt medlemskap 
för arbetstagare som arbetar över gränserna

Sid 20 ny tolfte att-sats 

Att utveckla samarbetet mellan LO och förbunden i de internationel-
la frågorna genom erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier. 

Sid 20 sista att-satsen omformuleras

Att i övrigt anta ovanstående som riktlinjer för LOs internationella 
verksamhet och aktivt arbeta för dess genomförande.
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Globalt

Gästernas tal

Söndagen den 20 juni

Kari Tapiola, ILO:
Kongressledamöter, vänner! Jag vill först använda den unika möjlighe-
ten att vara den första talaren som får äran att varmt gratulera Wanja 
till hennes återval. Jag skulle också vilja gratulera LOs kongress till ett 
utomordentligt fint beslut.

Ni har redan igår hört ganska mycket om ILOs nya rapport, som 
vill visa vägen till en rättvis globalisering. Då är det kanske på sin plats 
att jag som representant för ILO talar huvudsakligen om den.

Jag vill understryka några viktiga budskap i ILOs globaliserings-
rapport, budskap som borde vara till nytta, i synnerhet för facket. 
Facket har ju behov av att åstadkomma en bättre styrning av den in-
ternationella ordning – eller ska vi säga brist på ordning – som glo-
baliseringen har skapat.

Ett väsentligt budskap är att kontroll och styrning av globalise-
ringen börjar hemma. Den måste börja där. Om facket är svagt, om 
arbetstagarnas rättigheter kränks och om de som leder landet och 
ekonomin struntar i demokratin, då har man ingen hållbar bas för 
tillväxt, ingen hållbar bas för utveckling av nationella mekanismer 
på arbetsmarknaden, för utbildning, för jämställdhet och för en rätt-
vis fördelning.

Har man inte grepp över den nationella politiken eller ekonomin 
har man inte heller möjligheter att påverka globaliseringen där de 
vanliga människorna möter globaliseringen.

De möter den på arbetsplatser som kanske blir före detta arbets-
platser. De möter den i ändringar av karaktären av anställning: kort-
tid, osäker, oreglerad. De möter ökad osäkerhet inför framtiden inte 
enbart för sig själva utan också för sina familjer och i synnerhet för 
sina barn.

De möter stress och höga siffror för olycksfall och sjukdomar i 
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arbetet. På den punkten vill jag göra en parentes och påminna om 
några siffror som talar för sig själva.

Dagligen dör i medeltal 5 000 personer i hela världen i arbetso-
lyckor eller av arbetssjukdomar. Det är varje dag. Det är två gånger 
det antal som avled i World Trade Center den 11 september 2001. 4 
procent av världens bruttonationalprodukt förloras genom arbetso-
lyckor och dåligt arbetsskydd. Arbetsolyckorna kostar 20 gånger mer 
än hela det officiella biståndsstöd som delas ut i världen.

Jag tyckte att det var viktigt att påminna om detta.
Vi ser också bristande vilja eller bristande förmåga i så kallade 

nya länder där världsomfattande produktion och tjänster nu spri-
der sig. Det är bristande vilja eller bristande förmåga att se till att 
investeringar verkligen skapar arbetsplatser och skapar goda arbets-
platser, att inkomsterna fördelas på ett rättvist sätt, att arbetstagar-
nas grundläggande rättigheter respekteras och att ett demokratiskt 
sätt att se på ekonomin och samhället över huvud taget sprider sig 
och förstärks.

Den globala styrningen måste förbättras. Men det förutsätter att 
den nationella styrningen inte försvagas. Internationell styrning kan 
inte ersätta nationella åtgärder, regler, lagar och strukturer. Globala 
riktlinjer som ILOs arbetsnormer kräver ett effektivt nationellt ge-
nomförande. Det genomförandet kräver en stark fackföreningsrö-
relse, en fackföreningsrörelse som kan ställa krav och förhandla om 
krav med arbetsgivare och regeringar och också se till att lagar och 
avtal respekteras.

Under 1998 godkände ILOs årliga arbetskonferens en deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter i arbetet, en festlig, fri-
villig deklaration med ett effektivt uppföljningssystem. Idag, när vi 
alla strävar efter att få bättre grepp över globaliseringen, kan vi ut-
värdera vad vi har åstadkommit.

De områden som nämns i deklarationen – principer och rättig-
heter, avskaffandet av barn-  och tvångsarbete, förbud mot diskrimi-
nering i arbetslivet samt respekt för föreningsfrihet och rätt till kol-
lektiva förhandlingar – har allmänt accepterats som en bas för hela 
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den internationella ekonomin.
Så är det åtminstone på papperet. Det är bättre att det finns på 

papper, och sedan blir frågan hur vi säkerställer att det blir så ock-
så i praktiken. Verkligheten kan ju vara blekare. Ett allmänt och en-
hetligt godkännande av dessa grundrättigheter är dock viktigt för en 
rättvis globalisering. Vi har principerna, så vi behöver inte förhandla 
om dem när vi går vidare.

Den nya globaliseringsrapporten går längre än tidigare också på 
den punkten. Den upprepar den gamla trossatsen att arbetsnormer 
inte får användas för protektionism eller för att försvaga u-ländernas 
konkurrensförmåga. Men den säger också – uttryckligen och klart 
– att inget land får kränka mänskliga rättigheter och fundamentala 
arbetsnormer för att tvinga fram förmåner på den nya internatio-
nella marknaden.

Rättvis globalisering betyder alltså rättvis behandling av arbets-
tagare överallt i världen. Rapporten påminner också om att de pro-
blem som facket möter i världen inte alltid beror på bristande poli-
tisk vilja. Många länder skulle säkert vilja ge mer skydd och bättre 
utvecklingsmöjligheter till sina arbetare, men om arbetsmarknadens 
strukturer och institutioner är svaga, om organisationerna är svaga, då 
ökar möjligheterna till medvetet missbruk eller missbruk på grund 
av bristande information och kunskaper.

Därför är det viktigt att över hälften av ILOs biståndsverksamhet 
idag går till aktiviteter som ska förstärka arbetstagarens grundläggan-
de rättigheter. Det är ett resultat av globaliseringsdebatten.

Det gäller ett program mot barnarbete, som är det största en-
skilda biståndsprogram som ILO har, men det gäller också program 
som direkt förstärker facket där det finns och försöker få det accep-
terat där den politiska makten har velat förneka dess existensrätt. 
Som exempel på länder där vi arbetar nu kan jag nämna länderna i 
den persiska gulfen.

ILOs övervakningsmekanism finns där för er alla – inte bara för 
facket – men det är i synnerhet facket som kan använda sig av den. 
Det gäller kränkningar av fundamentala rättigheter men inte bara där 
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kränkningarna är dagliga och ofta våldsamma. Även svenska facket 
har använt våra mekanismer för att rätta till problem med lagstift-
ning och praxis, och det har lett till resultat.

I utkastet till de riktlinjer för internationell verksamhet som ni de-
batterar nu säger man helt riktigt att ILO är ett viktigt verktyg. Jag 
vill understryka att ILO först och främst är ert verktyg.

Det är ett verktyg för facket i Sverige lika väl som i Zimbabwe, i 
USA lika väl som i Colombia – överallt i världen. I den globaliserade 
världen kan och bör detta verktyg användas effektivt och på många 
sätt – inte enbart för att avslöja och analysera problem utan också 
för att lösa dem bättre och skapa förutsättningar för en global eko-
nomi där tillväxt byggs på rättvisa och där ekonomin går fram med 
stöd av en stark, social arbetsmarknadspolitik och ett demokratiskt 
deltagande av facket, arbetsgivarna och regeringarna.
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Globalt

Motion
17.01

17.01
Internationellt solidaritetsarbete mot människohandel
Kommunalarbetareförbundet avd Norrbotten

De ekonomiska förändringarna i länderna i Öst- och Centraleuropa 
under de senaste 10 åren har medfört stora problem för löntagare och 
särskilt för kvinnor.

Kvinnornas förutsättningar att kunna försörja sig har minskat, 
vilket ytterligare ökar arbetslösheten. Försörjningsproblemen gör 
kvinnor och barn till offer i den människohandel som utgör den in-
ternationella kriminalitetens tredje mest lönande verksamhet. Vår 
långa fackliga tradition av internationellt solidaritetsarbete omfat-
tar självklart alla människor som utsätts för förtryck, oavsett hur för-
trycket visar sig.
Vi föreslår

att LO uttryckligen tar avstånd från denna människohandel,

att LO ansvarar för att frågan anmäls på dagordningen i de nätverk 
som finns mellan olika fackförbund på internationell nivå och

att LO tar initiativ till, och arrangerar gemensamma konferenser med 
olika aktörer, där enbart temat ”trafficking” behandlas.
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Utlåtande
Motion 17.01

17.01

att LO uttryckligen tar avstånd från denna människohandel,

att LO ansvarar för att frågan anmäls på dagordningen i de nätverk 
som finns mellan olika fackförbund på internationell nivå och

att LO tar initiativ till, och arrangerar gemensamma konferenser 
med olika aktörer, där enbart temat ”trafficking” behandlas.

Motionen handlar om alla former av människohandel. Människohan-

deln i alla dess former innebär någon form av tvångsarbete, slav- 

arbete, barnarbete och handel med kvinnor som tvingas prostituera 

sig, trafficking. Det är viktigt att konstatera att alla former av prostitu-

tion är fråga om sexuellt våld oavsett om man genom människohan-

del luras in i slavarbete eller om de prostituerade på grund av sin livs-

situation tvingas till denna verksamhet.

Fattigdom är en avgörande faktor för om slavhandlarna får möjlig-

het att rekrytera kvinnor men även barn till prostitution. Motionen 

nämner speciellt Central- och Östeuropa men problemen är globala. 

Bekämpandet av fattigdom blir därför primärt också i kampen mot 

människohandel.

Kvinnor är särskilt utsatta av fattigdom och även av diskriminering. 

Därför kan aldrig prostitution ses som ett yrke och de prostituerade 

ses som löntagare utan prostitution är en form av dubbelt förtryck. 

Det finns i flera länder en diskussion om att acceptera prostitution 

som ett yrke och även tillåta fackligt medlemskap. En sådan utveck-

ling måste vi motarbeta. 

Det måste också finnas en efterfrågan för köp av sexuella tjänster 

för att prostitution ska uppstå. Det måste finnas arbetsgivare som är 

beredda att använda sig av tvångsarbete och barnarbete för att den 

typen av arbete ska finnas. Utöver bekämpandet av fattigdom måste 
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därför arbetet koncentreras på såväl de som bedriver människohan-

del som på dem som utnyttjar prostituerade eller använder barn- eller 

tvångsarbete.

LO har redan agerat mot människohandel, trafficking, i internationella 

fackliga sammanhang. Vårt fortsatta agerande bör i huvudsak kana-

liseras genom EFS och FFI men även genom Östersjösamarbetet och 

ILO. Vi vill när det gäller den tredje att-satsen anse den besvarad efter-

som vi inte vill binda oss för att anordna konferenser om enbart traf-

ficking. Det kan ibland vara lämpligt med andra former än konferenser 

och det kan också kombineras med andra ämnen.

Styrelsens förslag

att bifalla motion 17.01 första och andra att-satserna och

att anse motion 17.01 tredje att-satsen besvarad.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Europa

Gästernas tal

Söndagen den 20 juni

John Monks, EFS generalsekreterare:
Kära vänner, gamla och nya. Jag vill framföra hälsningar och lyckönsk-
ningar från den europeiska fackliga samorganisationen till LO. Jag hop-
pas att ni ursäktar mig om jag inte utsträcker samma lyckönskningar 
till det svenska fotbollslaget. Jag tror inte att de behöver det – de ver-
kar för ögonblicket vara farligt bra.

Det är också ett nöje att känna igen några personer här. Det var 
trevligt att träffa Bertil Jonsson tidigare i morse. Bertil var en myck-
et duktig ordförande för er organisation – och en jädrans bra sång-
are också. Om ni inte hört Bertil sjunga The great pretender har ni 
inte levt!

Jag kände också igen Roger Lyons, ordförande för TUC. Jag var 
generalsekreterare i London i den organisationen i tio år. Roger har 
varit en god vän och kollega i fler år än någon av oss kommer ihåg.

Fotbollsturneringen går kanske bra, men Europa brottas med svå-
righeter. Förra veckan, när spänningarna i fråga om den nya konsti-
tutionen höll på att byggas upp i Bryssel, funderade jag över vad jag 
skulle säga till er idag. Alla ledare och en massa andra hade flugit in. 
Staden är paralyserad, och journalistkåren är enorm. Alla väntar på 
resultaten av förhandlingarna, den här gången särskilt om den nya 
konstitutionen och ordförandeskapet.

När jag var på kontoret i fredags var tankarna dystra, eftersom alla 
upplysningar som vi hade fått var att det inte skulle gå bra – inte bara 
för fackföreningar utan för det sociala Europa i största allmänhet.

Jag måste säga att jag avundas LO, för jag är ungefär i samma si-
tuation som Wanja. Hon har ju varit upptagen med den här kon-
gressen. Jag höll på att byta våning i Bryssel igår. Samtidigt som jag 
försökte få fram en klar bedömning av den nya konstitutionen brot-
tades jag med några Ikeamöbler.
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Jag har inte talat om det för min fru än, men jag har fortfarande 
kvar några skruvar i mina fickor. Jag försöker hela tiden utvärdera 
den nya konstitutionen, och det är förmodligen anledningen till att 
jag fortfarande har några skruvar i fickorna.

Mitt första intryck är inte det intryck jag har nu. Mitt första in-
tryck var: Detta är ett fiasko i ledarskap – statsöverhuvudena och 
regeringarna har givit efter, tråkigt nog efter påtryckningar från den 
brittiska regeringen, för att försvaga något av det som verkligen var 
viktigt för det sociala Europa. Det var mitt första intryck, och det är 
ett mycket nedslående scenario för någon som kommer från Stor-
britannien och är en passionerad europé och en passionerad fack-
föreningsman.

Förra veckan har EFS tillsammans med nationella organisationer 
varit upptagna med intensiv lobbyverksamhet och haft intensiva 
kontakter med regeringar för att försöka se till att den sociala sidan 
av Europa skulle hanteras på ett bra sätt i konstitutionen, så att det 
finns förpliktelser om full sysselsättning och förpliktelser om en so-
cial marknadsekonomi, så att stadgan om grundläggande rättigheter 
blir meningsfull och inte meningslös.

Den sista punkten var den som Storbritannien hade fokuserat på, 
för att försöka skydda sin nationella beslutanderätt om arbetsrätts-
lagstiftningen. För att vara uppriktig: De av oss som inte tycker om 
det nationella, brittiska ramverket för arbetsrättslagstiftning var rätt 
ivriga att Europa skulle utveckla sin skicklighet på det området.

Med anknytning till er debatt senare i eftermiddag: Den brittiska 
regeringen hade aldrig satt upp något eget ”stopp” i förhandlingarna 
förrän för två veckor sedan. Då funderade de över sin förhandlings-
position, speciellt vad den betydde för folkomröstningen i Storbri-
tannien – Tony Blair har ju valt att det ska hållas en sådan.

De kom till slutsatsen att alla frågor i konstitutionen var kompli-
cerade: hur många röster stora länder ska ha jämfört med medelsto-
ra och små länder, huruvida det ska vara en ordförande på heltid för 
Ministerrådet såväl som en ordförande på heltid för Kommissionen, 
utrikespolitikens roll, om det ska vara bara en utrikesminister eller 
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om uppgiften ska delas mellan två. Det är komplicerade frågor, och 
det var frågor som den brittiska regeringen – efter att ha beslutat om 
en folkomröstning – inte kände att de kunde förklara på ett begrip-
ligt sätt för mannen på gatan.

Men idén att Europa kunde komma in och ändra ramverket för 
arbetsrättslagstiftningen och andra ramverk för lagar var begripligt. 
Därför byggde de upp sin inställning, och därför blev detta till min 
besvikelse ett stopp för dem i deras förhandlingsposition.

De fick den här stadgan att verka som om det var en stadga för 
strejkare och strejkvakter, en stadga som skulle återinföra näringslivs-
anarki i Storbritannien. Någon sorts bilder av 1970-talets Storbritan-
nien målades upp för att stödja den beskrivningen. Inget som TUC 
eller EFS kunde göra kunde få dem att lätta på den inställningen.

Sent på fredag kväll, när jag tittade på bruksanvisningarna för 
att sätta ihop mina möbler och förberedde mig för nästa dag, vän-
tade jag också på vilka nyheter som skulle komma. Nyheten var att 
alla brittiska stopp hade blivit antagna och beslutade av statsöver-
huvudena.

Jag blev rasande, där jag satt och tänkte att de andra nationella 
ledarna borde ha sagt nej – att den europeiska stadgan hade gjorts 
meningslös i fråga om grundläggande rättigheter och därmed blivit 
oanvändbar.

Men mina känslor av förtvivlan och stor besvikelse ändrades igår, 
när jag hade chans att läsa fördraget mer noggrant. Det är faktiskt 
inte meningslöst. Ordföranden för EG-domstolen har sagt att den 
nya stadgan för grundläggande rättigheter är ett stort framsteg. Oav-
sett vad det står i trycket kommer det att tolkas av domstolen, om 
det dyker upp fall då nationer överträder stadgan. Det var ett myck-
et viktigt konstaterande som han gjorde i fredags och som jag tog 
del av på lördagen.

 De brittiska arbetsgivarna applåderade inte alls Tony Blair när han 
kom tillbaka till Storbritannien och talade om att han hade förverk-
ligat alla stopp. De säger att han faktiskt inte har gjort det. Strejkla-
garna – som skyddar arbetsgivare i större utsträckning än i de flesta 

protokoll b.indd   382 2004-10-04   10:14:19



i n t e r n a t i o n e l l a  f r å g o r  |  3 8 3

andra EU-länder – är i farozonen. Och förpliktelserna om full sys-
selsättning, social marknadsekonomi och social dialog finns där, så 
våra stopp är i stor utsträckning intakta.

Vi måste se på fördraget noggrant. Trots vad som sägs på ett ställe 
kan något annat sägas på ett annat ställe. Vi kommer att ha ett möte 
inom EFS den 12–13 juli – då jag hoppas att LO som vanligt kom-
mer att ha en ledande roll – för att bedöma exakt vad fördraget be-
tyder för arbetstagarna i Europa. Vi ska också se på några av de kraf-
ter som är emot fördraget och några av de personer som helt säkert 
kommer att vara emot det. Jag känner till att det antagligen också 
här i salen finns ett motstånd mot vissa aspekter av EU.

Bland de personer som verkligen – vildsint – är emot fördraget 
finns sådana som jag inte alls gillar utseendet på. Nationalismen är 
på marsch. Vi har sett det i de europeiska valen. Det är inte bara 
Pim Fortyun i Nederländerna, Jörg Haider i Österrike och Le Pen i 
Frankrike, utan sådana personer finns numera i de flesta länder, där 
ursinniga, kanske rasistiska partier är på marsch. De var de som var 
vitala i EU-valen, snarare än vänsterkrafterna. De kommer att vara 
emot varje konstitution, varje roll för EU och varje internationellt 
samarbete där människor jobbar närmare tillsammans för det all-
männa bästa.

När vi i fackföreningsrörelsen bedömer vår inställning till kon-
stitutionen kommer vi också att avgöra vilka vi är tillsammans med. 
Vilka är på vår sida? Jag vill inte vara på samma sida som nationalis-
terna, rasisterna och andra, som redan har förkastat konstitutionen 
utan någon utvärdering alls.

Kampen kommer att ske gemensamt. Mitt mål är alltid att EFS 
ska vara en av drivkrafterna för en större roll för EU. Det säger jag 
utan att be om ursäkt i ett land som antagligen är lika EU-skeptiskt 
som mitt land verkar vara.

Jag har en stark tro i denna värld där Wanja och andra har sagt 
att vi blir alltmer sammanflätade. Jag har en släkting som arbetar för 
ABB och en annan släkting som arbetar för IKEA. Det som har hänt 
under de senaste tio åren är att de bolagen har blivit mycket stora i 
Europa – inte bara i de länder där de startade.
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När företag gör så kan fackföreningarna inte bara sätta upp grän-
ser vid länderna, runt dem själva, och ha kvar samma arbetsmetoder. 
Vi måste följa efter och matcha det som händer, och vi måste bli så 
inflytelserika på europeisk och global nivå som de har blivit.

De typer av värderingar som LO känner starkt för – stark välfärds-
stat, goda offentliga tjänster, anständiga arbetsvillkor och avtalsför-
handlingar – verkar vara det vårt EU handlar om. Detta är en kamp 
som vårt EU får föra hela tiden.

Om vi förlorar en kamp ger vi inte upp, utan vi fortsätter och bör-
jar om med våra kampanjer för att åstadkomma det vi vill. Det är vad 
ni gör på era egna områden, det är vad man gör i sin egen nation, och 
det är så vi måste se på det i Europa, i stället för att varje gång tän-
ka: Varför är vi med i den här organisationen? Vi kanske borde gå ur 
den eller göra något annat! Nej, vi börjar om med kampanjen!

Vi kämpar för den vision som Jacques Delors – som verkligen 
är den mest effektiva ordförande vi har haft i Europeiska unionen 
– har stakat ut. Ja, Europa kommer att vara en livlig marknad. De 
framgångsrika företagen kommer att bli större och mäktigare. Men 
de kommer att balanseras av den sociala marknaden, fackföreningar, 
avtalsförhandlingar och välfärdsstater.

För mig verkar det vara den visionen som saknades i alltför många 
länder i de senaste EU-valen. Varför är folk inte intresserade av EU? 
Det är därför att alltför många tänker: EU är för företag, det hand-
lar om en inre marknad, det är för liberalisering.

Vad är det som händer i fråga om framsteg för arbetstagare? Vad 
kan vi peka på efter direktivet från 2001 om information och kon-
sultation? Inte särskilt mycket, är svaret, eftersom regeringarna sä-
ger att de måste sätta konkurrenskraften främst.

Det är förresten socialdemokratiska regeringar som säger att man 
måste sätta konkurrenskraften först och att den sociala rättvisan får 
komma när man har råd med det. Det är den slags filosofi som jag 
vet att Wanja opponerar mot när hon representerar oss alla tillsam-
mans med Fritz Verzetnitch, två fackföreningsmedlemmar i en grupp 
där Wim Kok – före detta nederländsk premiärminister och före det-
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ta ordförande för både nederländska FNV och EFS – försöker se på 
hur vissa europeiska ekonomier kan stöttas för att sätta sig i rörel-
se snabbare. Det vill vi ju att de ska göra. Men vi vill inte att de ska 
glömma de sociala förpliktelserna, utan vi förklarar att genom att 
behandla människor korrekt får man dem att arbeta mer produk-
tivt och effektivt.

Det kommer att vara – och det är – vårt budskap. Det borde också 
vara det allmänna budskapet i EU. Eftersom arbetsgivarna är inter-
nationella behöver även vi vara internationella och effektiva.

EU är ett mycket framgångsrikt företag. Det är verkligen impo-
nerande att de fattigare länderna i Europa blir rika snabbare än de 
rikare länderna och att tillväxttakten i länder som Spanien, Portu-
gal, Irland och Grekland har varit dubbelt så hög som i de mer eta-
blerade ekonomierna.

Det är en ofantlig solidaritetshandling som äger rum inom EU. 
Och nu har vi en utmaning genom de tio nya länderna. Tillväxttak-
ten i de flesta av de länderna är redan två gånger så hög som i det 
tidigare området med 15 länder. Om vi kan få tillväxttakten i län-
derna att fortsätta accelerera som den gör för närvarande kommer vi 
att få ett välmående Europa. Då kommer vi inte att vara så bekym-
rade över att jobb försvinner ut och människor kommer in – allt det 
som diskuteras på fackföreningsmöten över Västeuropa just nu. Folk 
kommer att vara mer avspända då, och vi kommer att ha skapat ett 
mer blomstrande och – tror jag – ett mer fredligt Europa.

Det handlar för resten inte bara om Europa. Om vi kan bygga 
ett starkt socialt Europa har vi en utvecklingsmodell som kan verka 
attraktiv för Sydamerika, Afrika och Asien, en modell som kan dra 
människor till oss – i stället för till den mer amerikaniserade mo-
dell som har varit så dominerande i världsekonomin under de se-
naste 20 åren.

Vi måste göra EU framgångsrikt för att åstadkomma det – ekono-
miskt framgångsrikt och socialt framgångsrikt på samma gång. Det 
är inget akademiskt argument, inget som är avlägset från vad som 
händer på affärsgolvet eller kontorsgolvet i Göteborg eller någon an-
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nan svensk stad, utan det gäller oss alla. Om vi runt omkring i värl-
den inte ser till att bli organiserade som fackföreningar kommer vi 
att förlora jobb, och jobb kommer att försvinna, och vi kommer att 
få ta konsekvenserna hemma, på samma sätt som andra kommer att 
drabbas utomlands.

Det är den stora kampanjen. Det är därför Europeiska unionen 
enligt min mening är ett måste för fackföreningsrörelsen över hela 
världen och inte bara i Europa.

Jag uppmanar de politiska partierna att återvända till den visionen 
och att börja sälja in det budskapet, när de ska sälja in konstitutionen 
– inte något budskap om att det handlar om liberalisering och någ-
ra tekniska justeringar i fråga om rösträtt och hur många ordföran-
de och utrikesministrar vi har, för det är ingen intresserad av utom 
de aficionados som är riktigt ivriga anhängare av den sortens frågor.

Vi behöver framsteg i sociala frågor hela tiden – det är vad EFS 
arbetar för. Vi behöver också mer känslighet i fråga om metoder för 
att liberalisera marknaderna. Jag har redan nämnt det tjänstedirek-
tiv som är utformat för att skapa en inre marknad för tjänster, för 
ögonblicket med alltför lite hänsyn till allmänna tjänster, kollektiv-
avtal, hälsa och säkerhet samt arbetsrättslagar.

Efter uppmaningar från LO kunde vi på ett möte med EFS verk-
ställandet utskott så sent som förrförra veckan i Bryssel stärka vårt 
motstånd mot det nuvarande tjänstedirektivet. Jag är glad att se att 
ni övertalade Sveriges statsminister att ansluta sig, och jag är överty-
gad om att vi inom några få månader kommer att ha lyckats påver-
ka i den frågan. Vi vill försäkra oss om att särskilt offentliga tjänster 
skyddas på rätt sätt från den kraft som aktieägarintresset innebär – 
som styr mycket av den privata sektorn. Det verkar som om det är 
en kampanj där vi just nu vinner många allierade.

Det ligger inte i min natur att vara negativ om framtiden för fack-
föreningsrörelsen. Jag är optimist. Jag är någon som har glaset halv-
fullt – inte halvtomt. Som jag nämnde tidigare är jag passionerad i 
fråga om EU.

Men vi behöver hitta ny kraft i EU för att ta upp de punkter jag 
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talat om bredare, mer övertygande, skickligare och med större påver-
kan, så att folk på gatan, på kontoren och i affärerna förstår vad det 
egentligen handlar om. Det är avgörande för er framtid som fack-
föreningsrörelse i Sverige, på samma sätt som det är avgörande för 
fackföreningsrörelsen och arbetstagare i de svagare delarna av sam-
hället överallt i världen.

Vi behöver den nya styrkan. Vi behöver den från EU-parlamen-
tet. Och vi behöver den verkligen från socialdemokratiska regeringar 
– jag uppmanar er att hålla den relationen i gott skick och förstärka 
den. De behöver också öka sina framsteg. En del stöd kommer ock-
så från den så baktalade Europeiska kommission.

Jag kan nämna att jag har stor respekt för Margot Wallström och 
det sätt som hon har hanterat storföretag på för att värna en hållbar 
utveckling och miljön. Vad hon gör i fråga om kemikalier är svårt, 
och för några fackföreningar är det problem med det. Men det visar 
ändå en beslutsamhet som jag beundrar.

Hur effektiva vi är kommer att bero på hur bra vi är på att samar-
beta, hur vi kan bygga upp och mobilisera vår styrka. I alltför många 
länder går medlemsantalet åt fel håll.

Socialt partnerskap – som är en av de nyckelfaktorer som EU be-
höver för att försäkra sig om att den ekonomiska utvecklingen ba-
lanseras av social utveckling – fungerar inte särskilt bra i vissa länder. 
Det gäller att också hitta vägar för att se till att det fungerar bättre.

Inget land i Europa är stort nog för att påverka världen av egen 
kraft. Men Europeiska unionen – med 25 länder och ytterligare som 
köar för att komma in – är stor nog. Vi kan bygga den här modellen 
baserat på ekonomisk framgång kombinerad med välfärdsstater, ba-
serat på ekonomisk framgång, avtalsförhandlingar och en stark fack-
föreningsrörelse.

Vi behöver ett starkare EFS som stärker den nationella fackfören-
ingsrörelsen och som i sin tur stärks av den. Vi spelar vår roll i den 
större världen – vi är inte EU-centrerade utan ser världen som en 
helhet och arbetar nu tätt tillsammans med FFI.

Jag vill avsluta med att säga att jag ser fram mot att fortsätta ar-
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beta med er alla för denna stora sak, och jag vill tacka LO och er alla 
för era oavbrutna och värdefulla insatser för EFS och de branschfe-
derationer som era olika medlemsförbund är anslutna till.

Jag vill rikta ett särskilt tack och gratulationer till Wanja till den 
nya mandatperioden. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med dig. 
Tack igen för ditt personliga stöd och din vänskap! Jag tackar ock-
så Bo Rönngren och Sven Svensson, som är de som jag huvudsakli-
gen har kontakt med regelbundet i alla europeiska frågor. De arbe-
tar bra för er, och de är effektiva. Inget vi gör missar de – de håller 
noga ögonen på våra aktiviteter.

Det är med uppriktig värme, uppriktigt tack och uppriktig upp-
skattning som jag önskar er alla en framgångsrik kongress och – efter 
kongressen – en mycket framgångsrik framtid. Tack så mycket!
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Europa

Motioner
17.02-17.06

17.02
Folkomrösta om EUs grundlag
Transportarbetareförbundet

Den svenska grundlagen utgår från principen att ”all makt utgår från 
folket”. Redan när vi gick med i EU 1994 naggades den principen i 
kanten. Men eftersom överlämnandet av befogenheter till EU endast 
rörde den gemensamma marknaden och de befogenheterna i princip 
kan återkallas, ansågs ändå inte ingreppen så avgörande att en ändring 
i den svenska grundlagen ansågs nödvändig.

I princip ska den nya EU-konstitutionen bara säkerställa den ”ge-
mensamma marknaden” och därför hävdas att den nya EU-grundlagen 
bara bekräftar ett redan existerande tillstånd. Därför anser regeringen 
att det inte heller nu behövs någon ändring i vår egen grundlag.

Det finns dock en rad aspekter som gör det nödvändigt att ifrå-
gasätta den ståndpunkten:

Vid sidan av det faktum att de små staterna förlorar makt i för-
hållande till de stora staterna och att vi eventuellt tvingas överge vår 
alliansfrihet, finns en rad aspekter som rör vårt självbestämmande.

I och med att ”de fyra pelarna” försvinner ur EUs regelverk upp-
hör också begränsningarna i EUs verksamhetsområde. Enligt kon-
stitutionsförslaget ska i stort sett alla politiska frågor kunna bli EU-
frågor. Visserligen har EU begränsade möjligheter att gripa in med 
tvingande regelverk på områden utanför dem som rör den fria rör-
ligheten för kapital, företag, tjänster och arbetskraft, men regelver-
ken kan ändå få mycket allvarliga konsekvenser.

Sakta men säkert skaffar sig EU beslutsrätt även över nya områ-
den. I det läget är det minst sagt märkligt om regering och riksdag 
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släpper igenom förslaget utan en genomgripande diskussion om vår 
grundlags gränser samt en folkomröstning. För om EU kan bestämma 
över Sverige på område efter område, då kan inte längre ”all makt 
utgå från folket”. 

Rent konkret innebär också den nya EU-konstitutionen ett hot 
mot vår självbestämmanderätt exempelvis när det gäller konflikträt-
ten. Med den ”rättighetskatalog” som är en del av förslaget hamnar 
EUs diskussioner om konflikträtt i en EU-lag som jämställs med nä-
ringsfriheten och konkurrensrätten.

Eftersom de fyra friheterna närmast utgör en grundlag i EU, med-
för en svensk acceptans av att EU-rätt går före svensk rätt en närmast 
olöslig intressekonflikt när konkurrensrätt kolliderar med svensk ar-
betsrätt.

Det finns flera exempel som redan nu borde stämma till efter-
tanke. 

•  I målet mellan den svenska staten och Torgny Gustavsson fann 
visserligen Europadomstolen att rätten att skydda medlemmarna 
genom kollektivavtal är skyddad men däremot inte strejkrätten. 
Domstolen gjorde också uttalanden om den s k negativa förenings-
rätten som borgerliga partier i över 100 år kämpat för att införa i 
Sverige. Europadomstolens praxis är enligt konstitutionen en del 
av EG-rätten i EU-domstolen och får därför direkt rättsverkan 
gentemot fack och företag i Sverige.

•  Just nu driver Företaget Kurt Kellermann ett mål mot staten 
Sverige i Europadomstolen som också fokuserar på konflikträtt 
och negativ föreningsrätt. Detta görs med utgångspunkten att den 
negativa föreningsrätten kränkts genom att stridsåtgärder strider 
mot proportionalitetsprincipen, dvs. att en stridsåtgärd måste vara 
i proportion till det mål som ska uppnås. 

•  Byggnads möjlighet att ta ut granskningsarvode ifrågasätts utifrån 
samma utgångspunkter av såväl svenskt Näringsliv som enskilda 
ej fackanslutna byggnadsarbetare i Europadomstolen. 
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•  Målarförbundets semesterkassa ifrågasätts utifrån att den missgyn-
nar företag som ej är anslutna till arbetsgivarförbundet. 

•  Ackordsmätningen som utförs av Målerifakta sägs strida mot kon-
kurrensrätten genom att hindra företag att fritt välja företag för 
denna tjänst.

•  AMF-försäkringarna anses konkurrensbegränsande genom att de 
liknas vid konsortie- och uppdragsavtal och därmed påstås vara 
konkurrensbegränsande. 

•  Kollektiv hemförsäkring har av Konkurrensverket prövats som 
konkurrensbegränsande.

•  Konkurrensverket har förbjudit medlemsföretagen i Tidningsut-
givarna att tillämpa kollektivavtalsbestämmelsen i Tidningsdist-
ributörsavtalet om förbud mot entreprenad eftersom den anses 
konkurrensbegränsande. 

•  Stuveriarbetarnas rätt till arbete enligt ILO-konventioner har 
ifrågasatts utifrån den högst anmärkningsvärda utgångspunkten 
att en uppräkning av medlemsföretag som finns i kollektivavtalet 
skulle vara konkurrensbegränsande och strida mot § 6 i Konkur-
renslagen.

De uppräknade exemplen visar att vi redan nu kan se hur EU-rätten 
och Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan användas mot 
svenska fackföreningar och hur de ingriper i den svenska arbetsrätten. 
Den nya konstitutionen försvårar de inslagen.

I den svenska regeringsformen har exempelvis strejkrätten stöd i 
grundlagen. Med den ”rättighetskatalog”, som är en del av förslaget 
till ny EU-konstitution, hamnar EUs diskussioner om konflikträtt i 
en EU-lag som jämställs med näringsfriheten och konkurrensrätten. 
I praktiken innebär det att konflikträtten i Sverige förlorar sitt grund-
lagsskydd och att lagliga konflikter kan vägas mot konkurrensvillkor 
och den ekonomiska skada som konflikten leder till.

Det kan leda till en rad ohanterliga domstolsprocesser där den 
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framtida EU-domstolen kan rikta tvingande krav mot strejkande fack-
förbund i Sverige. Överhuvudtaget löper vi akut risk att historiska 
segrar för fackföreningsrörelsen kan hamna i de juridiska EU-kvarnar-
na: vi lämnar folkförankring för ämbetsmannavälde. Vi kan till ex-
empel påtvingas principer om ”negativ föreningsrätt” (rätt för ar-
betsgivare att inte teckna kollektivavtal) och ”proportionalitetsreg-
ler” (regler där en facklig konflikts syfte vägs mot den kostnad som 
arbetsgivaren åsamkas).

Alla farhågor kan naturligtvis avfärdas som överdrivna och pes-
simism. En sak är dock säker. Hittills har det närmast varit en helig 
princip för LO och den svenska socialdemokratin att frågor som rör 
reglerna på arbetsmarknaden ska vara en exklusiv fråga för svenska 
beslutsfattare. Dessutom har föreningsfrihet och konflikträtt ansetts 
så viktiga att de skyddats av grundlag. Nu är de principerna på väg 
att överges. Det är mycket illavarslande.

Efter höstens EMU-omröstning finns en trötthet kring EU-frå-
gan. Denna trötthet kan nu både regeringen och flertalet riksdags-
partier rida på när de säger blankt nej till en folkomröstning om det 
konstitutionsförslag som de stora EU-staterna försöker driva igenom 
med expressfart.

Motståndet mot en folkomröstning måste ifrågasättas. EUs tänk-
ta konstitution är inte bara på väg att förändra maktförhållandena i 
EU, så att de stora kan bestämma allt, reglerna kan också beröva oss 
högst väsentliga delar av det självbestämmande som vår egen grund-
lag ställer krav på.

För dem som vill se EU som ett folkligt projekt är det ett myck-
et rimligt och demokratiskt krav att svenska folket får ta ställning 
till Framtidskonventets förslag till ny konstitution för EU i en folk-
omröstning. 
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Vi yrkar mot denna bakgrund 

att LO verkar för en folkomröstning i denna fråga och

att LO motsätter sig varje ytterligare form av anpassning där konkur-
rensrätt ges företräde framför arbetsrätt oavsett om detta sker på 
EU-nivå eller nationell nivå. 

17.03
Svensk arbetsrätt i fara – EG-domstolen föreslår att mål ska avgö-
ras i landet där bokföringsskadan skett
Transportarbetareförbundet avd 1 Gävle, avd 18 Hudiksvall, avd 26 
Luleå, avd 29 Sundsvall, avd 33 Härnösand och avd 34 Östersund

Vid föregående LO-kongress skrev Kommunalarbetareförbundet, avd 
Skåne län en motion (G 14), där motionen vann gehör.

Kommunals motion inleds med följande:
”De borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet har under 

senare tid enats alltmer om angrepp på arbetsrätten. Lagen om an-
ställningsskydd har försämrats och nu hotar man avskaffa möjlighe-
ten att sätta enmansföretag i blockad. Vad kommer härnäst? SAFs 
önskelista är lång.”

Vi kan idag skönja Kommunals farhågor, EG-domstolens general-
advokat Jacobs har i dagarna meddelat förslag till avgörande i målet 
DFDS Torline A/S mot SEKO. Där meddelar Jacobs att målet visst 
kan avgöras i dansk arbetsdomstol, fast fartyget trafikerar Sverige 
och England med s k DIS-flagg (registret), som tillåter anställning-
ar av utländska sjömän till mycket låga löner, och att stridsåtgärden 
är laglig enligt svensk lag. Jacobs föreslår alltså att en i Sverige laglig 
stridsåtgärd ska avgöras i flagglandet, därför att skadan, bokförings-
skadan, skett i Danmark. Detta kan få konsekvenser, mycket stora 
konsekvenser, för alla Sveriges arbetstagare när vi nu står inför EU-
utvidgningen mot öst, utan övergångsregler. Enligt generaladvokat 
Jacobs resonemang kan man starta ett bemanningsföretag i någon 
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baltstat och sedan hyra ut arbetskraft till någon arbetsplats i Sverige 
med långt mycket lägre lön och övriga villkor än vad svenska kollek-
tivavtal stipulerar. Följden blir att vi inte kan göra någonting åt situa-
tionen då eventuella tvister ska lösas i landet där skadan skett, bok-
föringsskadan, i detta fall någon baltstat. Med detta är vår arbetsrätt 
satt ur spel för oöverskådlig framtid.

Vi föreslår 

att LO tillsammans med sina medlemsförbund åläggs att mycket kraft-
fullt agera mot vår regering och riksdag, och även internationellt 
gentemot EU-parlamentet och EG-domstolen för att motverka 
urholkningen av vår arbetsrätt och 

att återställa turordningsreglerna.

17.04
Internationalisering och gränsgångarproblematik
Livsmedelsarbetareförbundet avd 6, Karlstad

Under 2003 arbetar cirka 40 000 svenskar i Norge och mer än hälf-
ten är tillsvidareanställda.

Via EES-avtalet är även Norge bundet av EUs inre marknad med 
fri rörlighet för arbete och tjänster.

Av dem som idag arbetar i Norge behåller vissa sitt medlemskap 
i den svenska fackföreningen, andra får ej vara kvar då de arbetar 
utomlands. Andra går med i det norska fackförbundet, men många 
kommer varken att vara med i ett svenskt eller norskt fackförbund. 
I vissa stadgar återfinns anställningskravet för att kunna bli medlem. 
Medlemskapet i fackföreningen måste knytas till en tid av eventu-
ellt gränsöverskridande arbeten.

Problemet finns inte bara vid den svensk-norska gränsen utan vid 
alla gränser.

I Sverige är vi ganska vana med vårt allmänna skyddsnät om nå-
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got skulle ske, men inte vana hur det fungerar utomlands, även om 
det är något av våra närmaste grannländer.

Det kommer att bli oerhört viktigt att fackföreningen i Sverige 
arbetar internationellt, samarbetet mellan fackföreningar i olika län-
derna måste öka. Men samtidigt måste även staten börja ta i proble-
met så att enskilda personer ska kunna, utan att riskera sin framtid, 
välja att under en tid vara gränspendlare.

Vid arbete i annat land ska man använda respektive lands sociala 
trygghet. Men vad gör vi om de villkoren inte räcker till enligt våra 
mått? Vem tar ansvaret för individen?

Vi föreslår

att LO startar ett arbete som möjliggör att alla som tar arbete utom-
lands ges möjlighet att bibehålla eller få ett medlemskap i en facklig 
organisation och

att LO arbetar med frågan om att en gränsöverskridande arbetare ska 
kunna arbeta utan att riskera att falla mellan stolarna om något 
skulle inträffa när man arbetar, utan får hjälp enligt svensk lagstift-
ning.

17.05
Internationalisering och gränsgångarproblematik
Elektrikerförbundet avd 16, Karlstad

För närvarande arbetar ungefär 40 000 svenskar i Norge, varav 22 000 
är tillsvidareanställda. Via EES-avtalet är även vårt grannland Norge 
bundet av EUs inre marknad med fri rörlighet för tjänster och män-
niskor.

En del svenskar har kvar sitt medlemskap i sitt fackförbund, an-
dra får ej vara kvar som medlem vid arbete utomlands. Många går 
med i det norska fackförbundet medan en hel del inte är medlem-
mar vare sig i Sverige eller Norge. I en del stadgar återfinns anställ-
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ningskrav för medlemskap. Hur ska medlemskapet i fackföreningen 
kunna knytas till en tid av gränsöverskridande arbeten?

Ett antal svenskar har anställning på ett svenskt bemanningsföre-
tag som ”lånar ut” till den norska arbetsgivaren. Den fackliga bevak-
ningen av att det träffas utlandsavtal är därför mycket viktig för att 
motverka löne- och anställningsvillkorsdumpning. Behovet av sam-
arbete mellan fackföreningar internationellt kommer inom kort att 
öka markant. Medlemmar flyter över gränsen den ena dagen och den 
andra är de hemma och arbetar. Hur ska vi harmonisera arbetsvill-
koren så att de minskar företagens intresse att söka sig till det land 
där den billigaste arbetskraften finns?

I Norge är reglerna vid arbetsskada och sjukskrivning och even-
tuell förtidspension avsevärt annorlunda än i Sverige. I Sverige har 
vi fackligt jobbat hårt för att via kollektivavtalen få tilläggspension 
och försäkringar för arbetsskada, arbetssjukdom och dödsfall. Efter-
skyddet via våra kollektivavtalsförsäkringar upphör efter en tid vid 
arbete utomlands.

Vid arbete i annat land ska man använda respektive lands soci-
ala trygghet. Men vad gör vi om de villkoren inte räcker till enligt 
våra mått?

Vi bör diskutera med svenskt näringsliv om det är möjligt att kopp-
la ett längre efterförsäkringsskydd för kollektivavtalsförsäkringarna. Vi 
bör även diskutera med regeringen huruvida det är möjligt att koppla 
ett längre efterskydd för de svenska socialförsäkringssystemen.

De senaste åren har många LO-medlemmar fastnat i byråkrati på 
grund av att ländernas regelsystem inte är harmoniserade. Det gäl-
ler a-kassa, kollektivavtalsförsäkringar, tullregler, skatteregler. Vi har 
också de medlemmar som fått felaktig eller ofullständig information. 
Våra medlemmar ska därför vara garanterade komplett och korrekt 
information, så att de inte vid ett senare tillfälle får ångra sig.

Om vi inte gör detta så är risken stor att den svenska arbetskraf-
ten inte rör sig utomlands utan det enda som sker är att arbetskraf-
ten från utlandet kommer hit. EUs utvidgning innebär stor risk för 
social dumpning då våra kollektivavtal har låga minimilöner eller  
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ibland saknar minimilöner överhuvudtaget.
På vilket sätt ska vi bevaka så att arbetare från de forna öststat-

erna inte blir lönedumpare eller tredje klassens arbetstagare genom 
F-skattekontrakt?

Hur ska vi finna lösningar på organisationsanslutning och hur ska 
vi fackligt kunna utbilda stora skaror av nya medlemmar från an-
dra länder?

Det finns också risk för ett överskott på arbetskraft i Sverige vil-
ket inte är positivt för förhandlingsläget. Vi måste därför se till att 
starta information bland våra egna medlemmar för att minska faran 
för främlingsfientlighet. Vi bör även se till så att de som kommer 
till oss har kompetens enligt våra svenska yrkes- eller branschkrav 
samt att de omfattas av bra kollektivavtal, försäkringar och ett soci-
alt skyddsnät. Gränsöverskridande arbete är ett komplext problem 
och inte bara försäkringar vid eventuella olyckor.

Oavsett hur vi går vidare, bör frågan bevakas så att vi är med i 
processen och kan påverka den. 

Med anledning av ovanstående hemställer vi att LO beslutar

att en utredning tillsätts med uppgift att se över eventuell överflytt-
ningsrätt mellan LO-förbund och motsvarande utländska fackliga 
organisationer och

att en utredning tillsätts med uppgift att ge svar på motionens ande-
mening om ökad internationalisering och gränsgångarproblematik 
samt med uppdraget att presentera förslag till långsiktiga lösningar 
av problemen.
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17.06
Företagsflytt och gränsgångarproblematik
Kommunalarbetareförbundet avd Värmlands län

Många svenskar arbetar för närvarande utomlands, framför allt i vårt 
grannland Norge. Via EES-avtalet är även Norge bundet till EUs inre 
marknad med fri rörlighet för tjänster och människor. Det finns också 
bemanningsföretag i Sverige som ”lånar ut” sina anställda till norska 
arbetsgivare.

Villkoren för svenskar med arbete utomlands ser idag olika ut. En 
del har kvar sitt medlemskap i sitt fackförbund, andra får ej behålla 
det. Många går med i motsvarande fackförbund i Norge, medan an-
dra inte har något medlemskap varken i Sverige eller Norge. I en del 
stadgar finns också anställningskrav för medlemskap. Det är därför 
viktigt att hitta en organisation och regler för hur det fackliga med-
lemskapet kan knytas till gränsöverskridande arbeten.

För att motverka dumpning av löne- och anställningsvillkor är 
den fackliga bevakningen och samarbetet mellan fackföreningar in-
ternationellt mycket viktig. Det blir alltmer nödvändigt med fack-
ligt samarbete över nationsgränserna för att harmonisera arbetsvill-
koren så att de minskar företagens intresse att söka sig till de länder 
där den billigaste arbetskraften finns.

I Norge och även andra europeiska länder är reglerna vid arbets-
skada, sjukskrivning och eventuell förtidspension avsevärt annor-
lunda än här. I Sverige har vi lagt ner mycken facklig möda för att 
via kollektivavtal förbättra skyddet vid arbetsskada, arbetssjukdom 
och dödsfall.

Men efter en tids arbete utomlands upphör efterskyddet via kol-
lektivavtalsförsäkringarna.

Man är också vid utomlandsarbete hänvisad till respektive lands 
sociala trygghet. Då flera länders sociala trygghetssystem ser annor-
lunda ut än vårt kan detta innebära att svenskar med arbete i annat 
land får sämre villkor än om de arbetat i Sverige.
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Vi föreslår därför kongressen besluta 

att LOs styrelse initierar en diskussion med målet att ta fram gemen-
samma regler för hur det fackliga medlemskapet kan knytas till 
gränsöverskridande arbete,

att LOs styrelse intensifierar diskussionerna i det internationella 
fackliga samarbetet, angående harmoniserade arbetsvillkor för att 
snarast möjligt nå en situation, där olika villkor för arbetarna inte 
ska locka till företagsflytt och/eller bidra till dumpning av löner 
och anställningsvillkor,

att LOs styrelse initierar en diskussion med Svenskt Näringsliv och 
Kommun- och Landstingsförbund om möjligheten att förlänga 
efterskyddet i Kollektivavtalsförsäkringarna och

att LOs styrelse initierar en diskussion med regeringen om möjligheten 
att koppla ett längre efterskydd för de svenska socialförsäkrings-
systemen.

Utlåtande
Motionerna 17.02, 17.03 första att-satsen, 17.04, 17.05, 17.06 första 

och andra att-satserna, 18.65 första och andra att-satserna och 

18.66 tredje att-satsen

17.02

att LO verkar för en folkomröstning i denna fråga och

att LO motsätter sig varje ytterligare form av anpassning där kon-
kurrensrätt ges företräde framför arbetsrätt oavsett om detta 
sker på EU-nivå eller nationell nivå. 

17.03 första att-satsen

att LO tillsammans med sina medlemsförbund åläggs att mycket 
kraftfullt agera mot vår regering och riksdag, och även interna-
tionellt gentemot EU-parlamentet och EG-domstolen för att mot-

verka urholkningen av vår arbetsrätt.
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17.04

att LO startar ett arbete som möjliggör att alla som tar arbete utom-
lands ges möjlighet att bibehålla eller få ett medlemskap i en 

facklig organisation och

att LO arbetar med frågan om att en gränsöverskridande arbetare ska 
kunna arbeta utan att riskera att falla mellan stolarna om något 
skulle inträffa när man arbetar, utan får hjälp enligt svensk lag-

stiftning.

17.05

att en utredning tillsätts med uppgift att se över eventuell överflytt-
ningsrätt mellan LO-förbund och motsvarande utländska fack-

liga organisationer och

att en utredning tillsätts med uppgift att ge svar på motionens an-
demening om ökad internationalisering och gränsgångarproble-
matik samt med uppdraget att presentera förslag till långsiktiga 

lösningar av problemen.

17.06 första och andra att-satserna

att LOs styrelse initierar en diskussion med målet att ta fram  
gemensamma regler för hur det fackliga medlemskapet kan 

knytas till gränsöverskridande arbete och

att LOs styrelse intensifierar diskussionerna i det internationella 
fackliga samarbetet angående harmoniserade arbetsvillkor för 
att snarast möjligt nå en situation, där olika villkor för arbetarna 
inte ska locka till företagsflytt och/eller bidra till dumpning av 

löner och anställningsvillkor.

18.65 första och andra att-satserna

att LO ser till att information lämnas till den migrerande arbetskraf-
ten inom landet och i deras länder om deras rättigheter avse-

ende kollektivavtal och arbetsrättslagar som gäller i Sverige och

att om man är medlem i en fackförening i sitt hemland inom EU så 
ska man kunna företrädas av den fackförening som verkar i det 

land man arbetar i.
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18.66 tredje att-satsen

att om man är medlem i en fackförening i sitt hemland inom EU så 
ska man kunna företrädas av den fackförening som verkar i det 
land man arbetar i.

Folkomröstning
I motion 17.02 föreslås att LO ska verka för en folkomröstning om EUs 

nya fördrag. Som motiv för detta yrkande anför motionären bland an-

nat ett antal förhållanden av facklig och arbetsrättslig karaktär. Sty-

relsen delar en del av de farhågor som motionen ger uttryck för men 

kommer till en annan slutsats i frågan om folkomröstning.

Ändringar i EUs fördrag ska alltid ratificeras av medlemsländernas 

parlament liksom av EU-parlamentet. Det nu aktuella förslaget har 

dessutom varit föremål för en omfattande procedur med såväl reger-

ingsförhandlingar som arbetet i det så kallade Konventet, vars förslag 

har remissbehandlats i Sverige.

I sitt remissvar påpekade LOs styrelse att Konventets förslag hade 

vissa brister. Det handlade framför allt om att kravet om att införa rätt-

ten att vidta internationella sympatiåtgärder i EUs fördrag inte tillgo-

dosetts. Vidare ansåg LO att vissa frågor måste klaras ut när det gäller 

tolkning och tillämpning av grundläggande mänskliga rättigheter i 

arbetslivet och att det är ILOs praxis som ska följas när sådana rätt-

tigheter hanteras inom ramen för olika system som ILO, Europarådet 

och EU. Förslaget innebär enligt LOs yttrande även fördelar. Att slå 

samman ett antal tidigare fördrag till ett enda innebär en förenkling 

och bättre överskådlighet. Förändringarna möjliggör även att EU kan 

fungera med 10 nya medlemsstater. Dessutom innehöll förslaget ett 

antal förbättringar som LO verkat för under lång tid. Bland framgång-

arna kan nämnas att EU ska vara en social marknadsekonomi vilket 

innebär möjligheter att i olika sammanhang begränsa spelrummet 

för marknadskrafterna. Vidare införs ett nytt övergripande mål i för-

draget, nämligen full sysselsättning. Det kommer bl a att bidra till att 

EUs sysselsättningsstrategi utvecklas och att den får en starkare roll. 
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Dessutom stärks de europeiska arbetsmarknadsparternas ställning 

liksom grunderna för EUs jämställdhetsarbete.

En viktig framgång för den europeiska fackföreningsrörelsen är Kon-

ventets förslag att skriva in EUs stadga om grundläggande rättigheter 

i det nya fördraget. Detta innebär att till exempel strejkrätten får en 

starkare ställning i EUs verksamhet utan att EG-domstolen därmed får 

behörighet att bedöma tillåtligheten av stridsåtgärder på nationell 

nivå. 

Motionären tar också upp konflikten mellan konkurrensrätt och ar-

betsrätt och pekar därvid särskilt på konflikträtten. Denna skärnings-

punkt mellan två centrala intressen blir ibland tydlig och någon gång 

händer det att de kommer i direkt konflikt med varandra. Så var fallet 

när EU-kommissionen 1997 lade fram ett förslag till procedur där Kom-

missionen kan ingripa i situationer då medlemsstaternas regeringar 

inte vidtar åtgärder mot olagliga blockader och liknande som hindrar 

den fria rörligheten av varor. Av förslaget framgick visserligen att det 

inte avsåg lovliga fackliga stridsåtgärder men problemet var att det 

var Kommissionen som skulle bedöma lagligheten, inte medlemslän-

derna. Efter aktiva insatser av bland andra LO och Europafacket änd-

rades detta så att denna så kallade Montiförordning i sin nuvarande 

utformning innebär att lovligheten av fackliga stridsåtgärder avgörs 

av rättssystemet i respektive medlemsstat. Det som från början fram-

stod som ett hot mot viktiga fackliga intressen vändes således till att 

strejkrätten fick en stark ställning i förhållande till i vart fall en av de 

fyra friheterna; den fria rörligheten av varor. 

Att rättighetsstadgan skrivs in i det nya fördraget innebär att EU i all 

sin utövning av befogenheter måste väga in frågan om grundläggan-

de rättigheter såsom strejkrätten när det nya fördraget har trätt ikraft. 

Det finns således inte fog för påståendet att inkluderandet av rättig- 

hetsstadgan i det nya fördraget utgör ett hot mot konflikträtten, det 

är snarare tvärtom. Detta är bra men otillräckligt då rättighetsstadgan 

inte anses omfatta rätten att vidta internationella sympatiåtgärder. 
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Denna femte frihet återstår därför att reglera vid framtida fördrags- 

revisioner. 

Det kan inte uteslutas att det även med ett nytt förbättrat fördrag kan 

uppkomma konflikter mellan grundläggande rättigheter och andra 

politikområden inom EU. Styrelsen instämmer därför i motionärens 

uppfattning att arbetsrätten måste stärkas i relation till konkurrens-

rätten. Kongressens uppdrag till LO bör dock utformas så att det inte 

enbart avser konkurrensrätt utan även andra politikområden. Ett 

sådant förslag återfinns i styrelsens förslag till riktlinjer för LOs inter-

nationella verksamhet.

För att understryka önskvärdheten av en folkomröstning räknas i 

motionen upp ett antal förhållanden vilka enligt motionären borde 

stämma till eftertanke. LO har under de senaste åren haft tillfälle att 

följa några av de fall som nämns, särskilt de mål i Europadomstolen 

och Europarådets kommitté för den Sociala Stadgan som framför allt 

grundas på de tolkningar och den praxis som utvecklats inom Europa-

rådet rörande den så kallade negativa föreningsrätten. Som framgår 

av styrelsens förslag till riktlinjer för LOs internationella verksamhet 

avviker dessa tolkningar från ILOs praxis. Styrelsen hänvisar till dessa 

riktlinjer och konstaterar att Europarådet och Europadomstolen inte är 

detsamma som EU och EG-domstolen.

Även andra fall som tas upp i motionärens lista synes snarare härröra 

från åtgärder som vidtagits av andra än EU, t ex svenska arbets- 

givarorganisationer och myndigheter samt politiska angrepp på den 

svenska arbetsrätten. 

Dessutom har beskrivningen av de aktuella fallen och de påstådda 

följderna sakliga brister. Det viktigaste är dock att de hot som mo-

tionären pekar på inte påverkas av en folkomröstning om EUs nya 

fördrag. Detta gäller även ifråga om Europarådets eventuella framtida 

inflytande på EU eftersom de hot som existerar redan idag härrör från 

Europarådets krav mot Sverige, inte från EU. Styrelsen hänvisar därför 

till vad som anförs om Europarådet, ILO och EU i förslaget till riktlinjer.
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Motionärens förslag om folkomröstning motiveras även med att det 

nya fördraget skulle påverka Sveriges grundlag. Det nya fördraget 

innebär att fler beslut kan tas med kvalificerad majoritet. Detta är en 

nödvändighet om man inte önskar att vetorätten helt ska blockera 

EUs förmåga att fatta beslut inom viktiga områden. Detta är också ett 

avgörande skäl till att Europafacket med stöd av LO sedan länge krä-

ver att beslut i till exempel miljö- och arbetsrättsfrågor i regel ska tas 

med kvalificerad majoritet. Förslaget till nytt fördrag innehåller emel-

lertid inget nytt som är av en sådan principiell betydelse att det kräver 

en grundlagsändring i Sverige.

I diskussionen om en eventuell folkomröstning är det också nödvän-

digt att klargöra vilka olika alternativ som står till buds. Liksom i före-

liggande motion föreställer sig de flesta att det handlar om att helt en-

kelt säga ja eller nej till det nya fördraget. Skulle något medlemsland i 

sin beslutsprocedur säga nej till detta blir det inget nytt fördrag denna 

gång. Ett nej innebär dock inte nej till EU. Det innebär istället att man 

säger ja till de nuvarande fördragen! 

Styrelsen har i sitt yttrande över konventets förslag, i förslaget till 

riktlinjer och i detta utlåtande pekat på ett antal områden, i huvudsak 

fackliga, där det nya fördraget är bättre jämfört med de nuvarande 

fördragen. På liknande sätt bör de som kritiserar det nya fördraget 

redovisa på vilka punkter man anser att de nuvarande fördragen är 

bättre.

Sverige är en parlamentarisk demokrati där medborgarna i allmänna 

val avgör vilken politisk inriktning som skall leda landet. Systemet 

bygger på att valda representanter i Riksdagen fattar de avgörande 

besluten och att de även tar ett ansvar inför väljarna. I några få princi-

piellt viktiga frågor anses det lämpligt att rådfråga medborgarna i en 

folkomröstning. Denna möjlighet har hittills använts ytterst sparsamt 

och under de senaste folkomröstningarna har Riksdagspartierna 

förbundit sig att respektera resultatet. Omröstningarna har därmed i 

praktiken varit beslutande.
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1994 anordnades en folkomröstning om Sverige skulle bli medlem i 

EU. Resultatet blev positivt och Sverige är medlem sedan 1995. Enligt 

styrelsens uppfattning finns det ingenting i förslaget till nytt fördrag 

som principiellt skiljer sig från vad folkomröstningen 1994 handlade 

om.

Av LOs remissyttrande över förslaget till nytt EU-fördrag framgår att 

bedömningen är övervägande positiv och att de brister som finns inte 

utgör skäl för LO att säga nej till förslaget. Hur dessa brister bör rättas 

till framgår ovan samt av styrelsens förslag till riktlinjer. Av ovanstå-

ende framgår även att frågan om ett nytt EU-fördrag är relativt kom-

plicerad utifrån rent fackliga aspekter. Väger man dessutom in övriga 

aspekter torde det vara omöjligt att formulera frågeställningarna så 

att det enkelt går att antingen säga ja eller nej till det nya fördraget. 

Frågan är därför knappast lämpad att avgöra genom folkomröstning. 

Med hänvisning till vad som anförts ovan samt till styrelsens förslag 

till riktlinjer för LOs internationella verksamhet bör motion 17.02 första 

att-satsen avslås samt andra att-satsen anses besvarad.

Svensk arbetsrätt i fara
I motion 17.03 refereras till ett mål i EG-domstolen. I målet berörs 

bland annat frågan om vilket lands domstolar som ska avgöra ska-

deståndskrav i anledning av en facklig stridsåtgärd som vidtagits i 

Sverige.

En viktig grundprincip är att arbetslandets lagar och avtal bestämmer 

löne- och arbetsvillkor vid arbete i annat land. Därav följer, att det ock-

så bör vara arbetslandets lagstiftning som ska tillämpas beträffande 

grundläggande rättigheter, t ex fackliga stridsåtgärder. Dessa princi-

per syftar till att löner och arbetsvillkor inte ska kunna användas som 

ett konkurrensmedel i den pågående internationaliseringen. Såväl Lex 

Britannia som EUs utstationeringsdirektiv slår fast dessa principer.

När företagen och arbetstagarna rör sig över gränserna kan tvister 

uppstå om vilket lands regler som ska gälla för ett visst arbete och vil-
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ket lands domstolar som ska pröva sådana tvister. Vi kan inte ensidigt 

i Sverige bestämma att våra regler ska gälla och respekteras i andra 

länder. Dessa problem kan bara lösas genom samarbete. Inom EU 

finns idag i viss utsträckning regler som löser dessa frågor och arbete 

pågår med att komplettera dessa.

Utan sådana regler riskerar vi att få en stor rättsosäkerhet där olika 

länders domstolar kommer att göra olika bedömningar. Lösningen 

på det problem som motionärerna pekar på ligger alltså i fler och 

tydligare gemensamma regler om vilket lands regler som ska tilläm-

pas och vilket lands domstolar som ska avgöra tvister. Men sådana 

regler kan aldrig förutse alla tänkbara situationer och därför behövs 

EG-domstolen som en högsta domstol som avgör vad som gäller. Vi 

har numera fått gehör för principen att det är de regler som gäller där 

arbetet utförs som ska reglera lön, anställnings- och arbetsvillkor. 

Under lagstiftningsarbetet på EU-nivå och vid eventuella tvister inför 

EG-domstolen hävdar LO också att fackliga stridsåtgärder ska bedö-

mas enligt de regler som gäller i det land där stridsåtgärderna vidta-

gits och att detta lands domstolar ska vara de enda som får avgöra 

tvister om lovligheten av fackliga stridsåtgärder och skadeståndskrav 

i anledning av sådana.

Styrelsen stödjer Europafackets krav om att EUs rättighetsstadga, 

som bl a innehåller rätten att strejka, skrivs in i EUs fördrag. Sådana 

rättigheter måste dock utformas så att olika nationella förhandlings- 

och arbetsrättsmodeller respekteras. För denna princip finns idag ett 

brett stöd, inte minst inom fackföreningsrörelsen. Förslaget till nytt 

EU-fördrag är också utformat så, att det är möjligt att på Europanivå 

garantera grundläggande rättigheter men att den nationella tillämp-

ningen sker inom de olika staternas egna rättssystem. LO och den 

svenska regeringen har aktivt verkat i denna riktning och styrelsen 

kommer att fortsätta hävda att lagligheten av en i Sverige vidtagen 

stridsåtgärd ska avgöras i Sverige i enlighet med svensk arbetsrätt. 
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Detta är även innebörden i motionärens förslag och med hänvisning till 

vad som anförts ovan samt i förslaget till riktlinjer för LOs internatio-

nella verksamhet bör motion 17.03, första att-satsen anses besvarad.

Gränsgångarproblematik
I motionerna 17.04, 17.05, 17.06, 18.65 och 18.66 tas en rad olika as-

pekter upp som rör arbetstagare som arbetar i annat land. Detta är 

inget nytt problem, men det växer i takt med den europeiska integra-

tionen och globaliseringen. Motionärerna tar i själva verket upp flera 

olika problem men de leder alla till samma slutsats; ett ökat behov av 

fackligt samarbete.

Svenska arbetstagare som tillfälligt utför arbete i annat land för sin 

ordinarie arbetsgivare kan normalt inte stödja sig på kollektivavtalet. 

Därför är det viktigt att reglera vad som ska gälla innan utlandsarbetet 

inleds. 

Det finns ett EU-direktiv, utstationeringsdirektivet, som täcker situa-

tioner då en arbetsgivare tillfälligt placerar arbetstagare i annat land 

vid till exempel entreprenader. En grundprincip i direktivet är att en 

utstationerad arbetstagare som minimum ska erhålla lön och andra 

arbetsvillkor enligt de lagar och avtal som gäller i arbetslandet. För 

LO är det mycket viktigt att alla utländska arbetstagare som arbetar 

i Sverige likabehandlas jämfört med svensk arbetskraft när det gäl-

ler löne- och arbetsvillkor. Utstationeringsdirektivet är ett bra stöd 

för detta men de fackliga organisationerna har ett stort ansvar för att 

teckna kollektivavtal med alla arbetsgivare som utför arbete i Sverige. 

Styrelsen hänvisar i detta avseende till förslaget till riktlinjer.

När det gäller arbetstagare som tar ett stadigvarande arbete i ett an-

nat land är det givetvis arbetslandets lagar och avtal som gäller. Det 

är då viktigt att också söka medlemskap i den fackliga organisation 

som verkar inom arbetsområdet. Detta är en grundförutsättning för 

att principen om likabehandling ska kunna upprätthållas.
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I motionerna tas upp problem som uppkommer när arbetstagare till-

fälligt arbetar i annat land. Ur facklig synpunkt finns ett starkt intresse 

av att utländska arbetstagare som arbetar i Sverige arbetar under 

svenska villkor, oavsett var arbetsgivaren har sitt säte. Frågan är hur 

detta bäst kan åstadkommas. Som framgår av styrelsens förslag till 

riktlinjer har Europafacket beslutat att medlemsorganisationerna ska 

stödja och biträda varandras medlemmar när de arbetar i annat land. 

Idealet vore naturligtvis om sådana arbetstagare också blev medlem-

mar i berört förbund i Sverige. En sådan lösning innebär att facket får 

en större legitimitet som företrädare för dem. Facket kan till exempel 

yrka allmänt skadestånd till dessa arbetstagare om arbetsgivaren 

bryter mot kollektivavtalet och deras rättigheter kan grundas direkt på 

avtalet.

Det är också lättare att få uppslutning och förståelse när facket kräver 

kollektivavtal där man har medlemmar. Även uppföljning och bevak-

ning av att avtalet respekteras underlättas om det finns medlemmar.

Att erbjuda utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige 

medlemskap i en svensk facklig organisation kräver dock att vissa 

problem och svårigheter först måste lösas. Det är till exempel natur-

ligt att en del av dessa önskar kvarstå i hemlandets fackliga organisa-

tion. I sådana fall uppkommer frågor om dubbla avgifter och dubbelt 

medlemskap. Det kan därför bli aktuellt att diskutera förändringar i 

LOs normalstadgar för förbunden liksom förutsättningarna för med-

lemskap i a-kassan. Vidare bör frågan diskuteras ytterligare inom den 

europeiska fackföreningsrörelsen bland annat avseende ett fördjupat 

samarbete i dessa frågor. Med tanke på frågornas komplicerade natur 

och med hänvisning till förslaget till internationella riktlinjer instäm-

mer styrelsen i motionärernas förslag att LO ska utreda frågan. Denna 

utredning bör göras så snart som möjligt och behandlas av LOs repre-

sentantskap, speciellt i de delar som kan beröra LOs normalstadgar 

för förbunden.

Styrelsen instämmer även i övrigt i de aktuella motionerna men vill 

göra ett förtydligande beträffande motion 17.06, andra att-satsen. För-
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slaget går helt i linje med styrelsens förslag till riktlinjer. Det absolut 

bästa sättet att på sikt hindra att företag spekulerar i dåliga löne- och 

arbetsvillkor är att verka för en utjämning. En sådan måste dock ske 

genom skapandet av minimiregler i arbetslivet. På det sättet skapas 

vad som inom Europafacket kallas ”uppåtgående konvergens”. I detta 

avseende bör begreppet ”harmonisering” tolkas så att det handlar 

om minimivillkor och att det är möjligt att bibehålla eller införa ar-

betsvillkor som är bättre ur arbetstagarnas synpunkt. Styrelsen utgår 

från att motionären delar denna tolkning av begreppet ”harmonise-

rade arbetsvillkor” och anser därför att motion 17.06, andra att-satsen 

bör bifallas.

Justering av dagordningen

Behandlingen av motion 18.65 första att-satsen flyttades till dagord-
ningspunkt 18, delutlåtandet Ordning och reda, där en likalydande 
att-sats i motion 18.66 behandlas. Båda dessa att-satser föreslås av sty-
relsen bli bifallna.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 17.04, 17.05, 17.06 första och andra att-sats- 
 erna, 18.65 andra att-satsen och 18.66 tredje att- satsen,

att anse motionerna 17.02 andra att-satsen samt 17.03 första att- 
satsen besvarade och

att avslå motion 17.02 första att-satsen.
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Debatt
I debatten deltog
Karin Peterson, Transport
Per Winberg, Transport
Mattias Risslén, Transport
Göran Johansson, Metall
Ninel Jansson, Handels
Tomas Andersson, Handels
Eva-Lena Jansson, SEKO
AnneCatrine Fornedal, Kommunal
Patrik Björck, Skogs och Träfacket
Lars Göran Johansson, Pappers
Martin Viredius, Transport
Simon Andrijevski, Metall
Lars-Olov Pettersson, SEKO
Stefan Löfvén, Metall
Erland Olauson , LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Per Winbergs och Martin Viredius, Transport, Eva-Lena Janssons, SEKO, 
Lars-Olov Petterssons, SEKO, Karin Petterssons, Transport och Mattias 
Rissléns, Transport yrkande om bifall till motion 17.02.

Tomas Anderssons, Handels och Lars Göran Johanssons, Pappers yr-
kande om bifall till motion 17.02 första att-satsen.

Ninel Janssons, Handels yrkande om att kongressen inte ska ta ställ-
ning till om vi ska ha folkomröstning.

Martin Viredius, Transport och Lars Göran Johanssons, Pappers yrkan-
de om avslag på Ninel Janssons yrkande.
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Kongressen beslutade efter försöksvotering
 
att efter att ha valt Ninel Janssons ”besvarandeyttrande” till motförslag  
 bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.02 första att-satsen.

Voteringen begärdes av Sten-Ove Nicklasson, Transport.

Reservation

Vi, samtliga från Transportarbetareförbundet, reserverar oss mot beslu-
tet att avslå motion 17.02 första att-satsen samt att anse andra att-sat-
sen besvarad. Enligt vår uppfattning borde LO-kongressen ha bifallit 
de båda att-satserna. Den andra att-satsen, något annorlunda formu-
lerad, förvisso antagen i beslutet om de internationella riktlinjerna:

Per Winberg, Anders Berg, Claes Linder, Sten-Ove Niklasson, Ali Shibl, 
Martin Viredius, Per-Erik Andh, Annika Hedström, Ronny Jönsson, 
Magnus Lagerqvist, Peter Lövkvist, Bo Nilsson, Kersti Norén Dahl-
ström, Annika Persson, Sven-Inge Persson, Karin Peterson, Poul Rask 
och Mattias Risslén.

Kongressen beslutade 

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.02 andra att-satsen och 

att  i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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